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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 22 de desembre de 2017 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19.00 a 24.00 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. 
 
 



 

 

Es fa constar que la Sra. Neus Serra i Bosch, s’incorpora a la sessió quan es tracta el 
punt quart de l’ordre del dia.  
 
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 les actes de la sessions anteriors celebrades el 16 i el 23 de 
novembre de 2017. 

2.- Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori 

3.- Modificació pressupost 2017/08 Suplement de crèdit 

4.- Aprovació Pressupost exercici 2018 

5.- Aprovació de la plantilla orgànica de l'Ajuntament exercici 2018 

6.- Modificació de la Relació de Llocs de Treball, exercici 2018. 

7.- Valoració 4 llocs de treball que s'incorporen a la RLT del 2018 

8.- Sol·licitud de la  bonificació de la part afectada de la façana amb motiu de la 
reforma i ampliació de la vivenda, al C/ Fonlladosa, 4. 

9.- Dissolució de l'empresa municipal Malgrat Turisme, SL 

10.- Modificació del contracte de gestió de la recollida de residus sòlids urbans 

11.- Aprovació de la revisió anual del Padró municipal d'habitants, amb referencia  a 1 
de gener de 2017. 

12.- Sol·licitud perquè es tramiti una modificació puntual del POUM establint una nova 
distribució de percentatges dels diferents usos compatibles amb l'habitatge entre els 
admesos per al PP7 "Escultor Clarà i l'adaptació a les edificabilitats del PTMB si 
s'escau". 

13.- Delimitació del terme municipal de Palafolls. 

14.- Presa de raó de les resolucions de l'Alcaldia des del 2538 fins al 2724/2017. 

15.- Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. - Aprovació de les actes de la sessions anteriors, celebrades el 16 i el 23 de 
novembre de 2017. 
 
La Sra. Alcaldessa pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament ha de formular 
alguna observació al contingut de les actes de les sessions anteriors, celebrades el 16 
i el 23 de novembre de 2017, la còpia de les quals s’ha distribuït juntament amb la 
convocatòria. 
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Sense cap observació, per assentiment dels setze membres assistents, es 
declaren  aprovades les actes de les sessions anteriors, celebrades els dies 16 i 
23 de novembre de 2017. 
 
 
2. - Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori 
 
No se n’esmenta cap. 
 
3. - Modificació pressupost 2017/08 Suplement de crèdit 
 
Antecedents 
 
Vista la memòria del regidor de l’àrea de serveis econòmics de data 5 de desembre de 
2017 per la qual sol·licita la incoació d’un expedient de modificació de crèdit en el 
pressupost de d’enguany d’acord amb el següent detall : 
 
Vist l’informe emès per l’interventor de fons en 5 de desembre de 2017. 
 
Considerant que de conformitat amb l’article 8 de les bases d’execució del pressupost, 
la competència per a l’aprovació de modificacions pressupostaries per suplement de 
crèdit correspon al Ple de la Corporació. 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sr. Roger: Com és habitual, a l’últim plenari de l’any aprofitem sempre des del govern 
per poder equilibrar aquelles partides que poden haver quedat una mica mancades de 
recursos i per tant el que fem, abans de passar al que seria el pressupost de l’any 
següent, és dotar d’aquestes modificacions per tal que l’ajuntament pugui fer front a 
algunes actuacions que queden pendents o que recentment s’han fet. Aquesta 
modificació té un volum de 77.847€, dels quals 21.847€ han de servir per el tema de la 
urbanització de l’avinguda Barcelona, que tenia un crèdit inicial de 1.812.000€. També 
per exemple, 12.000€ que injectem a l’empresa de turisme perquè les activitats de les 
ultimes setmanes es puguin desenvolupar amb normalitat. Aquestes qüestions serien 
les més destacades d’aquest punt.  

Sra. Ortiz: M’agradaria abans de tot de la meva intervenció, amb el seu permís Sra. 
Alcaldessa, per si després no tinc l’oportunitat de tornar a intervenir, felicitar les festes 
a tots els malgratencs i malgratenques de la meva part i fer-ho també en castellà, bona 
festa a tothom, bon Nadal i felices fiestas a todo el mundo. Referent al que tractàvem, 
nosaltres no tenim res a comentar perquè les modificacions i transferències dintre de 
partides és una pràctica que contempla la llei i res a dir. Pel que fa a la part política, 
tampoc ens pronunciarem ja que són vostès els que prenen les decisions, 
arremangant-se, amb eficàcia i eficiència, i sobre tot, evitant despeses supèrflues, si 
més no així ens ho van vendre. Tant sols voldria recordar que a les seves crítiques de 
fa un any aproximadament, en general, de tots vostès, a lo que fa referència a les 
transferències. Deien que una modificació era com sinònim de falta de previsió i de 
falta de cura per part del regidor a l’hora de fer ús del diner públic. Ara, doncs, es 
poden aplicar la seva crítica. El nostre vot serà abstenció.  



 

 

Sr. Roger: només recordar que aquest pressupost inicialment va ser aprovat per un 
altre equip de govern i que, per tant, entenc que aquestes explicacions que sempre 
hem de donar, evidentment, podran ser respostes assumint més responsabilitat l’any 
vinent, quan hàgim tingut tot un exercici sencer amb un pressupost que sí que serà 
propi d’aquest govern. 

Sra. Ponsa: Alguna altra intervenció? Gràcies Sra. Ortiz per felicitar les festes en nom 
seu només. Quan acabi el plenari ja ho farem en nom de qui faci falta i que ho vulgui 
dir.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 14 de desembre de 
2017. 
 
Vista la proposta de l’alcaldia, d’11 de desembre de 2017, el Ple, per nou vots a 
favor (JxM, ERC, PDC i CUP) i sets abstencions (PSC i PP), acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant concessió de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit, que  es detalla a continuació: 
 
Pressupost de despeses: 
 
 Aplicació 

pressupostària
 Descripció  Crèdits inicials  Modificació 

 Crèdits 

defintius 

30.3380.22799 Serveis de suport en actes organitzats per l'Ajuntament 7.500,00           4.900,00         12.400,00         

30.3380.22609 Festes populars i altres esdeveniments 266.521,38       7.175,00         273.696,38       

40.3410.22609 Activitats àrea esports 16.000,00         5.500,00         21.500,00         

76.3261.21303 Manteniment sistemes climatització escola adults 500,00              1.825,00         2.325,00           

76.3262.22699 Activitats casal d'estiu 23.725,00         6.600,00         30.325,00         

80.1600.21000 Conservació xarxa clavegueram 22.750,00         6.000,00         28.750,00         

80.1710.22199 Material divers serveis espais verds 17.000,00         6.000,00         23.000,00         

80.1710.21000 Conservació parcs i jardins 88.519,47         6.000,00         94.519,47         

91.4320.44900 Transferències empresa de turisme 244.000,00       12.000,00       256.000,00       

21.1532.60990 Urbanització av. de Barcelona 1.812.812,81    21.847,49       1.834.660,30    

Suplement de crèdit 2.499.328,66    77.847,49       2.577.176,15      
 
 Aplicació 

pressupostària
 Descripció  Crèdits inicials  Modificació 

 Crèdits 

defintius 

12.0110.31000 Interessos préstecs a mig i llarg termini 90.000,00         40.000,00 -      50.000,00         

12.0110.31002 Interessos préstecs a curt termini 5.000,00           5.000,00 -        -                     

12.0110.35900 Altres despeses financeres 3.000,00           2.000,00 -        1.000,00           

12.9320.22706 Estudis i treballs tècnics. 6.000,00           6.000,00 -        -                     

12.9340.33100 Despeses formalització préstecs 3.000,00           3.000,00 -        -                     

21.1532.60912 Obres carrers de Llibertat i Sant Elm 646.144,20       600.000,00 -    46.144,20         

21.1532.61910 Millores urbanes 61.486,25         21.847,49 -      39.638,76         

Baixes en despeses 814.630,45       677.847,49 -    136.782,96        
 
 
 
Pressupost d’ingressos: 
 
 Subconcepte 

pressupostàri
 Descripció  Previsions inicials  Modificació 

 Previsions 

definitives 

21.35012 CC EE obres carrers de Llibertat i Sant Elm 600.000,00       600.000,00 -   -                     

Baixes en ingressos 600.000,00       600.000,00 -   -                      
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Segon.  De conformitat amb el que disposa l’article 177.2, en relació a l’article 169 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per un 
termini de 15 dies hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments 
davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin 
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat. 

4. - Aprovació Pressupost exercici 2018 
 
Vist l’expedient de tramitació de pressupostos, corresponents a l’exercici de 2018 
 
Vist el que disposen els articles 162 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals.  
 
Vistos els informes emesos  per l’Interventor de Fons, de data 4 de desembre de 2017. 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sra. Ponsa: Abans de que el Sr. Roger comenci l’exposició del pressupost els voldria 
recordar que aquest ple és una mica llarg i que cada grup tindrà un primer torn on 
podrà fer la seva intervenció i si s’escau, podrà tenir un segon torn. 

Sr. Roger: aquest punt sempre anualment resulta un tant feixuc per tothom, per la 
gent que escolta el plenari, perquè evidentment les xifres i percentatges en política són 
fredes i per tant intentarem que aquesta part expositiva de percentatges i números 
sigui el més ràpida possible i també dir que el que farem serà, donat que un 
pressupost és la manifestació de les voluntats o les accions polítiques que els diferents 
departaments o regidories de l’ajuntament que pensa portar a terme durant aquest 
exercici 2018, hem intentat fer-ho tot una mica més gràfic i entenedor i seria una mica 
aquesta segona part en la qual d’altres regidors del govern faran petites explicacions d’ 
aquestes voluntats. Anem a la part més feixuga. Hem de dir que a l’hora de preveure 
aquests ingressos de 20.208.025€ que són els que es preveuen en aquest pressupost, 
s’ha actuat amb criteris de prudència per tal que la finalització de l’exercici no es 
produeixi amb un tancament que tingui dèficit. També hem de dir, de la anàlisis que 
podem extreure del compte financer d’aquest pressupost, on podem comprovar que 
els ingressos ordinaris, descomptant les contribucions especials, s’incrementen en un 
2,6%. També hem de dir que la despesa corrent també s’incrementa en un 2,6% que 
genera un estalvi brut de 1.945.200€ i que aquest estalvi net de 10.200€ s’incrementa 
en un 13% respecte l’exercici d’aquest 2017. Pel que fa al pressupost global hem de 
dir que s’ha reduït en un 1,5% respecte a l’exercici 2017 que estava a l’entorn dels 
20.500.000€ i com hem dit, tenim aquest any 2018 els 20.208.000€. El volum de 
despesa per habitant se situarà en 1086€ dels quals els contribuents de Malgrat 
n’aportaran 728€ i aquest fet representa un 67% del total de la despesa prevista, en 
front dels 755€ de l’exercici anterior.  La despesa corrent consolidada, que són dels 
capítols 1 al 4 que representa el 81% del total del pressupost, ascendeix a la quantitat 
de 16.355.425€ que equivalen a 879€ per habitant. La despesa corrent s’incrementa 
un 2,6% respecte les previsions inicials de l’exercici 2017. Pel que fa al pressupost 
d’ingressos financers d’aquest ajuntament, que puja a 19.152.025€, experimenten una 
reducció del 4% respecte als drets reconeguts a data 04/12/2017 que eren de 
19.920.552€. Així podem concloure que les previsions efectuades permetran que es 
doni compliment al a llei d’estabilitat pressupostària, sempre i quan els nivells de 



 

 

recaptació es mantinguin em magnituds similars als actuals. Per l’exercici 2018 el 
pressupost d’ingressos per operacions corrents, és a dir, dels capítols 1 al 5 del 
pressupost, s’ha confeccionat en criteris de caixa, així les previsions totals en aquest 
apartat ascendeixen a 18.300.625€ que representa una reducció del 9,5% respecte als 
drets reconeguts a 4/12/2017. Pel que fa a la recaptació per impostos directes es 
redueixen en un 6,5% i pel que fa a la principal figura tributària, que és l’IBI de 
naturalesa urbana, que representa el 36% dels ingressos per operacions corrents, 
pateix una reducció del 4,3% respecte als drets reconeguts al 2017. Aquesta reducció 
la podem explicar donat que l’exercici 17 es van produir liquidacions dels quatre 
darrers exercicis, que han vingut donats pel procés de regularització de finques que va 
realitzar la direcció general del Cadastre. Hem de dir que la mitjana a pagar per la 
unitat urbana es situarà en una mitjana de 413€. Un altre dels impostos que hem de 
mencionar, el d’activitats econòmiques, hi ha pressupostat 550.000€ que representa 
una xifra similar a la del 2017. En l’impost sobre valors de terrenys de naturalesa 
urbana, es preveuen uns ingressos de 800.000€ i representa una xifra d’un 12% 
inferior als drets reconeguts de desembre del 2017. Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica, s’ha previst una reducció del 9% respecte als drets reconeguts al desembre 
del 2017. Sobre els impostos indirectes hem de dir que l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres es preveuen uns ingressos de 250.000€, una xifra que és un 35% 
inferior als drets reconeguts a desembre del 2017. Pel que fa taxes, preus públics i 
altres ingressos, hem de donar el detall de que pràcticament es mantenen per sota 
dels drets reconeguts els darrers exercicis i aquest fet l’expliquem perquè sempre 
elaborem aquest pressupost amb unes raons de prudència. A tall d’exemple, podem 
dir que inicialment al 2017 estàvem parlant de 4.786.000€ i que hem pressupostat 
4.469.000€ per aquest 2018. La part de transferències corrents, a nivell global, es 
pressuposta una reducció de les transferències corrents del 14% respecte als drets 
reconeguts a desembre del 2017, passant per exemple de 5.389.000€ en aquest 2017 
a 4.615.000€ per aquest 2018. Els ingressos patrimonials que s’han previst en aquest 
capítol representen una reducció del 8% respecte als drets reconeguts al desembre 
del 2017. Les transferències del capital, les previsions d’ingressos importen la quantitat 
de 942.250€ i hem de dir que les subvencions que s’hi preveuen són 46.000€ de la 
Generalitat de Catalunya per les actuacions del barri del Castell i 805.000€ que 
subvenciona la Diputació amb objecte de dotar-nos d’un espai sociocultural en el 
municipi. Com deia, doncs, aquesta era la part una mica més feixuga i el que voldríem 
és passar a la part expositiva que hem intentat fer-la amb gràfics, que, a partir del 
dimarts, s’han penjat a la plana web perquè tots els ciutadans i les persones de 
Malgrat que hi tinguessin interès poguessin consultar-la fins a l’últim detall. També des 
del departament de Serveis econòmics i del departament de Comunicació, en un 
treball conjunt que vull agrair d’entrada, s’ha fet una presentació una mica més visual i 
gràfica i serà la que entre tots els companys de govern intentarem fer a la gent que 
està a la sala, que podrà veure més visualment i també totes aquelles persones que 
des de casa vulguin accedir a les xarxes socials de l’Ajuntament, podran fer també el 
seguiment.  

Sra. Serra: intentarem fer un resum una mica ordenat d’aquelles propostes que va 
portar l’equip de govern en el moment que les va presentar com a objectius. En relació 
a l’obertura de l’avinguda Mediterrània i la connexió amb el carrer Sant Elm dir que el 
projecte en aquests moments està redactat, havent-se fet la revisió necessària per tal 
d’adaptar-lo a les necessitats d’avui i les possibilitats d’execució i que la despesa 
d’execució està inclosa en el pressupost del 2018. En relació al projecte del passeig 
Marítim, el projecte està redactat. La revisió està adjudicada. La revisió afecta 
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aspectes que per nosaltres eren fonamentals, com per exemple es va explicar en el 
seu moment, la possibilitat de contemplar el carril bici i també la possibilitat d’avaluar la 
idoneïtat dels materials de construcció i els elements de l’enllumenat previstos al 
projecte. Aquest projecte serà finançat per l’Ajuntament per superàvit d’aquest any i de 
l’exercici següent i pels titulars de les finques del passeig Marítim en la part que les 
correspongui. La previsió és iniciar el projecte durant l’últim trimestre d’aquest exercici 
2018. En relació a la construcció d’una pista polivalent, es pretén com s’ha explicat en 
diferents ocasions, un espai pel desenvolupament de les activitats culturals i esportives 
així com altres que es puguin donar de caire popular. El finançament del cost d’aquest 
equipament es farà a través de la subvenció que es va atorgar per la mesa de 
concertació de la Diputació de Barcelona i l’adjudicació de la redacció del projecte es 
troba en aquests moments en la seva fase final i l’inici de les obres estan previstes pel 
segon semestre del 2018. En relació a la posada en marxa i establiment de l’oficina 
d’atenció ciutadana, dir també que les obres per l’habilitació de l’oficina començaran 
en breu i que s’han adjudicat també bona part de l’equipament informàtic i de mobiliari. 
Aquestes adjudicacions s’han fet per mitjà de modificacions pressupostàries del 2017 i 
està prevista que la posada en marxa de l’OAC es dugui a terme durant el segon 
trimestre del 2018. En relació al pla d’acció contra grafits i  pintades, explicar que 
l’aplicació progressiva de les mesures i propostes d’actuació de l’informe que va sortir 
a partir de la taula de treball creada a aquest efecte, doncs és el que es té el propòsit 
de dur a terme. S’ha incrementat en 30.000€ la partida de neteja viària per tal d’incidir 
en aquesta aplicació de mesures. També s’engegarà un concurs d’adjudicació de les 
accions que s’han previst com ara l’assessorament per la creació i continuïtat del 
projecte, l’acció de neteja de pintades a l’espai públic i privat, definició del catàleg de 
murs, dinamització dels murs lliures, tallers als centres educatius, altres tallers a casals 
de joves i campanyes de sensibilització. En relació també al canvi i millora dels espais 
infantils que estan ubicats a diferents places del municipi, dir que són a càrrec del 
pressupost del 2017, que s’han adjudicat 75.000€ per aquestes millores i que l’objectiu 
que es persegueix és tenir uns espais amb jocs innovadors, respectuosos, inclusius, i 
que es preveu la seva instal·lació durant aquestes setmanes. En relació als 
comptadors solidaris d’aigua entenem que aquesta mesura és necessària i unificadora 
de drets bàsics, que alhora pretén possibilitar un treball amb les famílies que es puguin 
trobar en situació de greu vulnerabilitat, perquè aquests comptadors garanteixen 
l’accés universal de l’aigua i el pagament del rebut dependrà de la capacitat 
econòmica de la família. Aquest projecte es troba actualment en marxa i ja existeixen 
persones que se’n poden beneficiar. En relació al programa d’habitatge d’inclusió 
social i servei de mediació de lloguer social, gestió d’habitatges de lloguer per donar 
respost a les famílies que estan en risc d’exclusió, s’ha dut a terme com sabeu la 
signatura per la gestió d’aquests habitatges per part de la fundació Sergi, 
especialitzada i que va començar ja en aquesta feina. La mediació en aquests 
moments també està funcionant, la desenvolupa el tècnic d’Habitatge i consisteix en la 
mediació entre el titular de l’habitatge i l’arrendatari i ocupant. Després quan 
desgranem el que s’ha planificat en l’exercici 2018, estan previstes revisions de les 
subvencions o ajuts que s’han donat fins ara, entenent que s’ha esgotat ja una de les 
línies d’ajuts i que les línies previstes no s’ajusten a les necessitats que ens arriben a 
l‘oficina d’habitatge, per tant s’ha estudiat posar en marxa nous ajuts, entre ells, com 
explicarem després, la subvenció de l’IBI per aquelles persones que cedeixin 
habitatges a l’oficina d’Habitatge. En relació a la redacció el mapa de patrimoni i 
creació del consell històric del poble de Malgrat, dir que entenem que el mapa de 
patrimoni és un element de coneixement, promoció i protecció de la nostra identitat, de 
dignificació de les nostres arrels, de les nostres tradicions. S’ha aconseguit que la 



 

 

Diputació coordini la redacció d’aquest mapa, el financi en bona part i la implicació de 
perfils locals en l’assessorament per la redacció definitiva d’aquest mapa. La creació 
del consell històric també és una possibilitat real ja que compta en aquests moments 
amb implicació d’historiadors locals amb moltes ganes de treballar pel poble. Es troba 
per tant, en una fase avançada la creació d’aquest consell. Per últim, en relació als 
treballs de consolidació de la Pilona, dir que la Diputació de Barcelona ens ha concedit 
un ajut per la redacció del projecte, per poder dur a terme la consolidació i que aquest 
projecte ens ha de servir per tal d’actuar-hi a partir ja del 2019 tal com ens havíem 
compromès. Els costos de l’actuació seran inclosos en el pressupost del 2019. 

Sra. Ponsa: ara el Sr. Roger començarà a presentar el PowerPoint 

Sr. Roger: hem volgut fer una explicació més gràfica d’on obtenim els ingressos de 
l’Ajuntament, aquests 20.208.000€. Doncs en bona part provenen d’impostos directes, 
concretament els 8.828.000€ que toquen a aquesta part d’impostos directes, en aquest 
cas l’impost de béns immobles suposa més de 6.500.000€ per tant, bona part 
d’aquests 9.000.000€ provenen de l’IBI. També dir que gairebé 4.500.000€ els obtenim 
de taxes, preus públics i altres preus i 4.615.000€ de transferències corrents. Per l’altra 
part, també hem volgut que la gent veiés gràficament en què gastem el pressupost. 
Hem de dir que d’aquests 20.208.000€ el que ens suposa una despesa més important 
són les despeses de personal, que són 8.242.550€ i també la part del capítol 2 que fa 
referència a les despeses en béns corrents i serveis que ens suposa 7.623.800€. 
També destacar en aquest sentit que gràcies a la bona gestió econòmica d’aquest 
Ajuntament podrem disposar de 2.781.600€ per dedicar al capítol 6 que és el que ens 
permet fer inversions en aquest 2018. També hem volgut, en funció de les línies que 
nosaltres en diem estratègiques perquè així les considerem, desglossar una mica cada 
branca d’aquestes accions de govern quants recursos el nostre ajuntament hi dedica. 
Podríem dir, a grans trets, que a la línia de Territori hi dediquem 7.081.950€. Que la 
part de seguretat i mobilitat ciutadana ens suposa una despesa de 3.621.900€. 
Dediquem també a una altra línia que considerem important com és la part de 
reactivació econòmica 804.350€. Tota la part de govern obert, aquí s’inclou tota la part 
de serveis econòmics, de serveis generals i altres aspectes com la comunicació i 
imatge corporativa, 4.060.125€ i la part d’atenció a les persones, 4.639.700€. Ara el 
que faríem és una mica entrar a desglossar totes aquestes xifres grans i que els 
diferents regidors ens anessin explicant una mica aquesta part de pressupost que els 
pertoca, en quines accions polítiques les volen invertir. 

Sr. Serret: tal com ha explicat el regidor d’Hisenda, ara passem a explicar l’àrea 
d’atenció a les persones, de la que en formem part titulars de les diferents regidories, 
diversos regidors però per englobar, explicarem i també posar en coneixement tot i 
que ha ho ha fet el Sr. Roger, que en tots aquests pressupostos també hi ha imputada 
la part del que és el personal dels treballadors de la casa i que per tant, al marge de la 
política que puguem decidir, hi ha aquest input que és molt important tenir clar perquè 
al capítol 1 sempre és el mateix i per tant, a partir d’aquí anirem desenvolupant els 
projectes. A l’àrea d’atenció a les persones hi trobem l’àrea de Serveis socials, de 
Promoció social, en el que hi torbem les àrees d’Inserció laboral, Igualtat de gènere, 
Gent gran. En aquest cas, en aquests ingressos que trobem també cal destacar que 
no hi podem incloure les diverses subvencions que durant l’any anem demanant i per 
tant aquest 19% que parlem del còmput total, no hi podem incloure les subvencions. 
Això ho dic perquè, per exemple, en el cas d’Inserció laboral, perquè ens fem una idea, 
en el pressupost inicial del 2017 el govern anterior va pressupostar 75.900€ i el 
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pressupost definitiu ha estat de 570.206€. Per tant aquí incloem totes les subvencions 
que anem demanant i que pivoten per poder fer les polítiques d’inserció laboral que 
evidentment són les polítiques que volem destacar i volem tirar endavant i que aquesta 
serà la intenció i el ritme. Amb això doncs podem demostrar que aquest any pel 
pressupost del 2018 podem partir d’un pressupost inicial de 266.000€ perquè ja tenim 
una subvenció atorgada, però la línia, com deia, és de continuar demanant 
subvencions i fer polítiques per l’ocupació, per l’ocupació juvenil, per l’ocupació de més 
de 45 anys que són les dues franges més afectades de la crisis però també per la 
franja central perquè la línia és poder treballar no només amb l’ocupació sinó també 
formar a les persones i formar-les també vinculat amb Educació. Parlant també 
d’Educació, una regidoria que el pressupost, com tenim un govern transversal, 
compartim amb el regidor d’Educació, en el que també hi trobem partides de formació 
d’adults, inclosa l’escola d’adults, i que anirem desenvolupant tasques per formar les 
persones adultes. També compartim el nou servei que és l’aposta que fa serveis a la 
persona que és el servei socioeducatiu diürn en el que trobem pressupostat a l’àrea 
d’Acció social, però que, com a novetat i a diferència d’altres propostes que s’havien 
fet, aquest servei inclou serveis que actualment estava prestant l’Ajuntament com és el 
GR, un projecte que en tot cas després des d’Educació s’explicarà, però que cal 
destacar que augmenta de pressupost que el que permet és incloure el servei del GR 
que prové d’Educació, el servei que va vinculat a una subvenció com és l’Esperona’t 
que el que pretén és poder dotar als nois i noies del municipi d’un suport social i 
perquè puguin fer serveis extraescolars a aquelles persones que ho necessitin no 
només econòmicament, sinó també a nivell social per fer una inclusió com cal. També 
aquest projecte inclou el servei de psicòleg infantil, en el que es treballa conjuntament 
amb les escoles, amb aquells alumnes que necessiten aquest suport. I també pretén 
donar un suport a nivell familiar. Dit això, aquest servei socioeducatiu és una nova línia 
que també treballa la Generalitat i que per tant podrem sol·licitar una subvenció 
important perquè ens doti de recursos econòmics, però també de recursos de 
professionals i també d’un seguit de normatives que ens demanarà un espai únic 
destinat a aquest servei socioeducatiu. Aquest servei no només s’atendrà en aquest 
punt sinó que també es pretén donar el servei del socioeducatiu diürn des de l’escola 
bressol fins l’escola d’adults. Dit això també trobarem a destacar una aposta important, 
política, i un canvi de política social pel que fa al banc d’aliments. El banc d’aliments 
com a tal no el trobarem, per tant trobareu que la partida de subministrament 
d’aliments canvia. Canvia perquè les polítiques eren diferents. trobem que el banc 
d’aliments que fins ara coneixíem tenia unes dinàmiques que estan obsoletes i que ara 
el que pretenem és que les persones s’empoderin, pugin escollir quins aliments 
necessiten i per tant, la forma visual d’anar a recollir aquests aliments serà com la d’un 
supermercat, i per tant, les famílies podran anar amb els seus fills com fa qualsevol 
altra família a buscar aquells aliments que necessitin amb un format com deia de 
supermercat, com qualsevol altra persona que va a una botiga i escull allò que 
necessita. Evident amb un control, sempre, i un acompanyament per part de Serveis 
socials, de les treballadores socials, els educadors socials i evidentment també 
coordinat amb els voluntaris que sense ells aquest servei tampoc és possible. Per altra 
banda, també trobem en aquesta àrea Sanitat. Sanitat fa una aposta important, un 
augment en el seu pressupost. Un augment perquè dotem de serveis que fins ara no 
s’estaven impartint i que són importants. Serveis que s’estan externalitzant perquè no 
existien i són uns serveis que la llei és molt dura, que demana que es faci un control 
exhaustiu de segons quines plagues o quines malalties i per tant ens posarem al dia, 
val a dir que no és per alarmar ningú, no hi ha res per espantar, però si que és veritat 



 

 

que s’han de fer controls exhaustius i és el que farem. En tot cas, passaríem la paraula 
perquè pugueu desenvolupar la resta d’àrees de serveis a la persona.  

Sra. Casajuana: dono recolzament al regidor d’Educació, en aquest sentit m’ha 
demanat que ho expliqui. En relació a la partida d’Educació, seguim una mica lo que 
hem intentat aquest any. Hem pressupostat més diners al casal d’estiu perquè 
seguirem amb el casal inclusiu. En quant a personal s’hi havia pressupostat 55.100€ 
aproximadament en el pressupost del 2017, ara ho augmentem a 62.800€, perquè això 
significa poder contractar els educadors i educadores que tinguin cura i estiguin amb 
infants amb discapacitat. Com a casal d’estiu hem tret aquest augment, l’hem restat 
d’activitats escolars que inicialment en el pressupost del 2017 hi havia 33.000€ i n’hem 
pressupostat 12.000€. Perquè ho hem restat d’aquí? Perquè no s’exhaurien. Altres 
anys hi havia pressupostats aquests diners però no s’exhaurien. Perquè? Perquè les 
escoles ja fan moltíssimes activitats i a, més a més, moltíssimes activitats 
subvencionades per la Diputació de Barcelona que cada any ofereix tota una sèrie 
d’activitats de diferents matèries, ja des de la Diputació hi ha tallers de sexualitat, de 
medi ambient... nosaltres des de medi ambient aquest any treballarem el Delta, per 
tant són activitats que ja es duen a terme. Per altra banda, així com a Educació, tenim 
present que al casal d’estiu l’ajuntament té una gestió directe. Per tant és allà on hi 
podem treballar d’una manera més integral. Pensem, insistim que el casal d’estiu ha 
de ser absolutament integrador per tots els nens i nenes. Per altra banda, el que fem 
és el GR que sempre ha estat pressupostat a Educació, al menys l’any passat que hi 
havia un pressupost inicial, el GR és un programa d’èxit, ve coordinat amb les escoles, 
infants que pel que sigui necessiten reforç, recolzament, ja no només a nivell d’estudis 
sinó que a vegades és altres tipus de recolzament doncs més d’organització, fins i tot, 
volem apostar per aquest projecte perquè hi ha uns bons informes, les escoles estan 
contentes i dona fruits, per tant, hem augmentat el pressupost de 20.000€ a 37.000€ i 
a més a més hem deixat oberta la partida de centre socioeducatiu amb uns 4000€ per 
tots aquells projectes o programes que puguin sortir i ser inclosos. Centre 
socioeducatiu se’n va a serveis de la persona però no vol dir que només ho tuteli 
serveis a la persona. Evidentment, insistim en el concepte, és una qüestió transversal 
perquè els professionals que hi treballen ho necessiten. La treballadora social 
necessita estar en contacte amb la tècnica d’educació que alhora està en contacte 
amb les escoles. Per tant, el que a més a més no podem avançar però volem és 
l’espai. No farem un  espai relacionat amb un institut o una escola, perquè pensem que 
els nens de 3 a 14 anys han poder identificar el centre amb un altre espai diferent i que 
tinguin tota una bateria d’activitats i de coordinació entre els diferents tècnics i de 
seguiment per ells mateixos. És oferir i també rebre. No diem quin espai és perquè no 
el tenim, però serà un espai públic del mateix Ajuntament que haurà de ser dotat 
perquè els infants de Malgrat de 3 a 15 anys tinguin aquest punt de referència. De 0 a 
3 anys tenen de referència els Fesolets i més grans l’escola d’adults. Per tant, tots els 
nens de Malgrat des dels 0 fins a adults tindran diferents espais de referència per 
poder treballar i ells per poder-hi anar. Més o menys aquestes són les dues propostes 
a banda de microprojectes que potser no necessiten una partida pressupostària però si 
reunions i posar-se d’acord amb coses i això també és feina.  

Sr. Màrquez: pot semblar que Cultura, dins d’aquesta atenció a les persones, té un 
45% però cal destacar que Cultura no només engloba lo que serien les festes populars 
i activitats, sinó que també incloem dins d’aquest apartat Patrimoni, per tant arxiu, 
biblioteca, centre cívic, joventut i la regidoria pròpiament de Cultura. És molt difícil 
poder desgranar només amb xifres el que signifiquen els pressupostos de Cultura 
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perquè estem treballant amb persones i valorar certs aspectes des del punt de vista 
econòmic, és molt complex. Però si que és veritat que aquesta any , per exemple, el 
que hem volgut fer en aquests pressupostos és equilibrar la realitat que es viu dins de 
les diferents regidories. Podem dir que a festes populars l’any passat s’havien 
pressupostat  235.000€, però una part d’aquests diners anaven a parar directament a 
la regidoria de Joventut, que aquest any té un augment destacable de les seves 
partides. Lo que diríem festes populars, on inclouríem totes les activitats relacionades 
amb festes majors, carnestoltes, campanyes de Nadal i reis i les activitats que se’n 
deriven, festes de Sant Joan i Sant Pau, revetlla de Sant Joan, estan més minses 
perquè hi ha uns diners que han passat a l’àrea de Joventut, concretament 75.000€ 
que si els sumem als 160.000€, ens donen els 235.000€ que ja estaven pressupostats 
l’any passat. Pel que fa al tema d’activitats, aquest any hi ha hagut un augment 
destacat d’aquesta partida amb uns 69.6000€ respecte als 45.000€ que estaven 
pressupostats l’any anterior. Això es tradueix en que volem consolidar projectes ja 
desenvolupats aquest any com podrien ser l’Arrela’t i altres activitats desenvolupades 
pròpiament per la regidoria de Cultura com poden ser el Sona Barretina que aquest 
any es desenvoluparà conjuntament amb la Barretina Vermella a partir del primer 
trimestre de l’any amb diferents concerts el cap de setmana i un petit festival d’estiu, 
intentarem que sigui divers i no només de música, que també estem desenvolupant 
actualment. Pel que fa a les altres activitats, volem dotar el Malgrat Art amb un 
pressupost més ampli i el Festival Arrela’t que es va desenvolupar durant el mes de 
novembre, que vam creure que va tenir una molt bona acceptació, acabar de dotar-lo 
amb un pressupost més digne. Pel que fa a les festes populars com ja he dit, és un 
pressupost de 160.000€ és un pressupost realista, per tant, ens atenem a unes festes 
majors que creiem aquest any han funcionat molt bé, hem de millorar certs aspectes 
però que en general diríem han fet que la població estigui alegre i contenta durant les 
festes majors. Pel que fa també al carnestoltes, aquest any augmentarem el 
pressupost perquè estem treballant en fer un carnestoltes més inclusiu on hi hagi 
participació de totes les edats del municipi i una campanya de Nadal molt més extensa 
que en altres ocasions. Pel que fa a la revetlla de Sant Joan, també es va augmentar 
en el seu moment el pressupost  i el que hem fet aquest any també amb les festes de 
Sant Joan i Sant Pau és dotar-les amb un petit pressupost i unes activitats de difusió. 
Pel que fa a la biblioteca, aquest any hem augmentat la partida del fons documental, 
estava en 4000€ i l’hem augmentat amb 1000€ més perquè és voluntat d’aquest 
govern equilibrar el pressupost destinat a la biblioteca per part de la Diputació per 
aconseguir aquest fons monumental, més el que aporta l’Ajuntament perquè així ens 
ho marca els canons de la Diputació. Pel que fa a la biblioteca, també hem augmentat 
clubs de lectura. Farem més clubs de lectura infantils, ja s’ha iniciat amb dos. Iniciarem 
a principis d’any un club facilitat, per aquelles persones que necessiten la lectura 
facilitada, normalment pensant en aquelles persones que tenen una disminució 
psíquica i també continuar amb el club de lectura per la gent gran. Pel que fa a 
joventut, com ja hem anunciat, aquest pressupost s’ha dignificat respecte d’altres anys, 
augmentant la partida en el doble, el 50% que tenia. Hem passat d’uns 75.000€ a uns 
150.000€ per activitats de la regidoria de Joventut i 75.000€ d’aquests euros dedicats 
a activitats populars que pugui desenvolupar la pròpia regidoria i que no estiguin 
absorbits pel pressupost que hi havia a Cultura. Pel que fa a l’arxiu, es manté la 
modificació pressupostària que es va realitzar aquest any en el servei de suport a 
l’arxiu. I pel que respecta al centre cívic ens quedaríem amb la mateixa quantitat 
anunciant que estem en un període de replantejament del Centre cívic, amb lo qual 
més endavant potser caldrà fer alguna modificació o no. En principi, això és tot el que 
podem desgranar, a grans trets, del pressupost de Cultura, que torno a repetir, és un 



 

 

pressupost equilibrat, orgànicament i pressupostàriament, perquè es veuen les 
partides a desenvolupar per cada regidoria i que tot i que sembli que és un 45% del 
pressupost d’atenció al les persones, si el desgranem veurem que es reparteix entre 
pròpiament cultura, patrimoni i arxiu, biblioteca i centre cívic. 

Sr. Roger: en Govern Obert, aquesta línia estratègica compta amb uns recursos de 
4.060.000€. Com podem veure les parts més importants van dedicades a serveis de 
caràcter general. També el tema de l’administració financera i tributària del nostre 
Ajuntament que suposa un 19% i la part dels òrgans de govern, salaris i seguretat 
social dels càrrecs electes que suposa un 9% de la línia. Jo voldria potser explicar i fer 
incís a les dues que representen un percentatge més petit però que ens permetrà fer 
un salt qualitatiu i això és el que pretenem en el tema de la participació de la 
ciutadania i també en el tema de la comunicació de l’Ajuntament amb els veïns i 
veïnes de Malgrat. Entrant en detall del que fa a la participació ciutadana, tots sabem 
que fa poques setmanes hem posat en marxa el procés participatiu al pressupost 
d’aquest 2018. Aquest pressupost participatiu comptarà amb una dotació de 180.000€ 
i hi hem volgut donar un suport pel que fa al seguiment i transparència, no només 
d’aquest procés participatiu sinó tots els que com a ajuntament puguem posar en 
marxa, amb la implementació d’una plataforma web Decidim, que és una plataforma 
que ens permetrà que la gent que participi en qualsevol aspecte de l’Ajuntament, sabrà 
aquest procés en quin moment es troba i podrà fer un seguiment al detall de totes les 
qüestions. A tall d’exemple, quan d’aquí unes setmanes comencem a rebre les 
propostes que els veïns i veïnes de Malgrat facin a l’entorn de la participació al 
pressupost, immediatament aquesta plataforma el que farà és permetre’ns que tota 
aquesta informació sigui pública, que la gent que ens faci arribar les seves propostes 
les vegin públiques i que tothom sàpiga la traçabilitat d’aquesta participació on ens 
porta, si les propostes s’accepten o no i sempre donant explicacions dels motius pels 
quals es descarta una proposta o avança a una següent fase de participació. Creiem 
que per poder fer les coses necessitem eines i aquesta eina crec que ens dotarà d’un 
recurs que és utilitzat per ajuntaments com el de Barcelona, el Sant Cugat, el de 
Terrassa, ajuntaments grans, i podem dir que l’Ajuntament de Malgrat serà un dels 
ajuntaments de mitjà tamany que comptarà amb una eina d’aquestes característiques. 
També a banda del que puguem dedicar aquests 180.000€ al pressupost participatiu 
hem dotat 10.000€ per participació ciutadana d’altres aspectes com poden ser veïnals, 
urbanístics o del caire que a mida que els projectes es vagin desenvolupant, comptar 
sempre amb aquest suport econòmic per poder fer la participació i tirar-la endavant. 
Un altre dels aspectes que volíem reforçar és el comunicatiu i la imatge corporativa de 
l’Ajuntament. En aquest sentit, hem de dir que hi dedicarem 8000€ a un projecte que 
ens ve de l’anterior govern tot i que era força embrionària, però que nosaltres hem 
considerat que era interessant, doncs pel fet de que vingués d’un govern anterior no 
l’havíem de deixar al marge i l’hem impulsat i podem dir que tenim una nova marca, 
una marca corporativa que pretén posar en valor al poble de Malgrat, que bona falta li 
fa. És una de les coses que hem de reforçar, el sentit de pertinença al municipi que 
hem de tenir com a orgull ser veïns d’un municipi que té unes potencialitats molt 
importants a desenvolupar i per tant, aquesta imatge corporativa ens donarà un suport 
per reforçar aquesta idea que pensem que és important i que com a municipi com deia 
el Sr. Serret el dia que vam fer la presentació als mitjans, com a cinquè municipi de la 
comarca hem de tenir aquesta potenciació de la nostra marca i com vam anunciar 
aquell dia, la idea és que a l’entorn de Sant Jordi es puguin fer unes accions amb 
diversos sentits perquè la marca es comenci a conèixer i reforçar la marca del 
municipi. Una altra de les qüestions que hem volgut també reforçar és l’àmbit de la 
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comunicació, en aquest cas hem trobat que com tots sabem, comptem amb pocs 
mitjans humans perquè hi ha una llei estatal, que no ens permet contractar personal 
nou i cada vegada l’àrea comunicativa de l’Ajuntament té més necessitats i 
evidentment en el tema de la imatge tenim la sort que la nostra cap de premsa sempre 
ha tingut molta cura del que és la cartelleria i la imatge dels cartells que feia 
l’Ajuntament de Malgrat. Cada vegada les regidories tenen més activitat i això li 
comportava una part de la seva jornada molt important, haver-la de dedicar a aquesta 
tasca i pensem que podem ajudar-la, externalitzant una mica la part de disseny de 
cartelleria i imatge. També dir que com és compromís i contempla el nou pla de 
comunicació, Ona Malgrat intentarem al màxim que surti al carrer i s’apropi a la gent i 
per tant això requereix d’un suport de mitjans, que hem pogut veure recentment per 
Sant Nicolau, la ràdio del poble a la plaça de la Barretina i això evidentment cal 
tècnicament que tingui un suport i per aquestes sortides que volem que la ràdio del 
poble tingui, hem augmentat la partida que es dedica a Ona Malgrat. I bàsicament 
aquesta seria l’explicació pel que fa a l’àrea de govern obert.  

Sra. Martínez: com podeu veure en aquests formatgets, aquí tenim el pressupost de 
Malgrat Turisme, que després podrem comentar la seva dissolució, i com fins ara, 
Malgrat Turisme s’ha dedicat a la promoció del poble de Malgrat fora de les nostres 
fronteres. Es tracta de promocionar el municipi, situar-lo al mapa. També estem al 
costat del comerç local per donar suport a les activitats per dinamitzar els carrers. I a 
més a més, podeu veure que tenim una partida per Agricultura. Aquest any engeguem 
un nou projecte, és una novetat, que anomenem espai agrari de la baixa Tordera. És 
un projecte que està naixent, incorporem una partida al pressupost perquè volem fer-la 
efectiva aquest 2018. Es tracta d’un instrument que vol integrar tot l’espai que dibuixa 
la baixa Tordera, que és un espai força heterogeni, però que la presencia del riu el 
dota de singularitat. Per tant, amb aquest instrument lo que volem és integrar les 
condicions agràries, paisatgistes i culturals. És un projecte molt transversal perquè ens 
impliquem ajuntaments des de Blanes, Tordera, nosaltres, conjuntament amb 
Palafolls, Santa Susanna, les cooperatives de la conca de la Tordera i també compta 
amb el recolzament de la Unió de Pagesos i de la JARC, que són els joves agricultors i 
ramaders de Catalunya. Tota aquesta feina s’ha estat fent impulsada principalment per 
la cooperativa de la conca de la Tordera de Palafolls que després d’un estudi del 
territori, de copsar les necessitats del sector, va arribar a una sèrie de conclusions que 
vull resumir molt breument. L’agricultura s’ha vist amb competència amb la 
industrialització que ha causat augment de població i en conseqüència de creixement 
urbanístic i esgotament del sòl no urbanitzable. També ha entrat en competència amb 
el turisme i amb l’especulació urbanística. Però segurament el pitjor enemic l’ha tingut 
a casa, que és la falta d’un relleu generacional. Per un altre cantó, també dintre de la 
diagnosis que s’ha fet, s’ha vist que hi ha una demanda cada vegada més del producte 
de proximitat i de qualitat. I dit això, s’ha arribat a la conclusió de la formació d’aquest 
espai per impulsar mesures, plans per consolidar les empreses del sector agrari 
existents, ajudar i empènyer als nous emprenedors agraris i fer un acompanyament 
d’ambdós. Si no en pocs anys desapareixeran els pagesos i el camp i són ells que 
amb la seva feina i el seu dia a dia estan protegint el nostre territori. Per tant aquest 
espai agrari està pensat per donar eines per mantenir el sector, per créixer, donar 
valor al camp i per mantindre l’equilibri entre indústria, turisme i la preservació del 
paisatge natural. És un projecte que avança molt de pressa, malgrat que aquest espai 
no té encara la forma jurídica i malgrat la situació política, ja s’ha demanat la creació 
d’un cicle formatiu dual de grau mitjà en agricultura agroecològica que en aquest cas 



 

 

encapçalarem des de Malgrat i des de l’institut Ramon Turró, però que té el suport de 
tots els municipis que abans he anomenat.  

Sra. Ponsa: ara passaríem al punt de Seguretat i Mobilitat ciutadana. Aquest punt 
l’explicaré jo mateixa, ja que porto aquesta regidoria, també. Tenim una part petita que 
és la de transport públic, que son les línies que hi ha al municipi i després tenim el 
gruix gran que és la Seguretat i Mobilitat ciutadana. Pel que fa a la Seguretat i Mobilitat 
ciutadana dir que aquestes partides es basen en el servei de grua, el servei d’atenció i 
informació que es donen de la policia i activitats que es fan dins de la policia. El gruix 
més gran d’aquesta partida se l’emporta el que és la part de retribucions econòmiques. 
Dir que en aquestes partides de seguretat i mobilitat hem incorporat com a inversió 
una partida que és inversions pla de mobilitat. Aquestes inversions és on aplicarem les 
mesures que ja hem presentat del pla de mobilitat que es va presentar fa tres mesos, 
tenint en compte, com a prioritat, el que són els camins escolars i, en la mesura que 
sigui possible, anirem implementant altres mesures que s’havien proposat en aquest 
pla de mobilitat. I ara pel que fa a territori la Sra. Castellà ens farà el desglossament 
del pressupost.  

Sra. Castellà: començaré per Urbanisme. Com veieu el gruix d’aquesta línia 
estratègica econòmicament parlant és un gruix important. Amb el tema d’Urbanisme 
estem parlant de 1.900.000€ aproximadament, ja que part d’aquest pressupost se’n va 
a la urbanització de l’avinguda Mediterrània que compta amb una partida de 
1.200.000€. És un projecte que està en estat de revisió per part de tots els 
departaments de serveis del Territori per tal d’analitzar-lo i es portarà a terme en el 
2018. També hi ha dins d’Urbanisme una partida de projectes tècnics, com és habitual 
en tots els pressupostos anuals. Aquest any iniciarem uns estudis i projectes als 
edificis de la Corporació, intentarem cada any analitzar algun edifici per tal de millorar 
l’eficiència energètica i millorar cada edifici de l’Ajuntament. I urbanització d’algun vial 
de la població. En aquest cas estem estudiant la urbanització d’Antoni Gaudí. Pel que 
fa a Medi ambient, aquesta regidoria té un pressupost de 1.900.000€ aproximadament 
que part del gruix també del pressupost és pel contracte de recollida de residus. És un 
altre punt d’aprovació del ple d’avui, l’ampliació del contracte de recollida d’envasos 
que exposaré posteriorment. Continuem potenciant les activitats i seguim treballant 
amb les activitats mediambientals de qualitat a totes les escoles del municipi amb 
activitats a tota la ciutadania com per exemple les jornades tècniques a Can 
Palomeres, que ja hi ha una partida per aquestes jornades i a activitats 
mediambientals. Destacar que hi ha un seguit d’activitats que organitza el propi 
Ajuntament, però també n’hi ha que contractem empreses especialitzades en diferents 
àmbits, com un doctor de la Universitat de Barcelona pel tema de les mines de Can 
Palomeres, a l’observatori de la Tordera per desenvolupar activitats per totes les 
escoles, al Delta i la conca de la Tordera. També pel tema de dinamització de diferents 
activitats i seguirem apostant per les activitats de Medi ambient. Pel que fa a novetats, 
s’ha afegit el conveni de xarxa i custodia. És un import d’uns 300€ però és prou 
important perquè aquest any hi hem pogut signar un seguit de convenis de custòdia, la 
gran majoria a l’espai de la Tordera, per tant aquests convenis el que fem és que des 
de l’Ajuntament contribuïm a la gestió d’aquest espai, per tant,hem incorporat dins del 
pressupost, una partida pel manteniment dels espais i a part del conveni de custòdia 
de la ruta de la Tordera, també hem signat un conveni a les mines de Can Palomeres 
que també haurem de gestionar a partir d’ara el seu manteniment de neteja i gestió. 
Per tant, hem fet aquesta partida pressupostària. També hi ha un compte dins de 
conservació del medi que és l’ampliació  dels tancats de l’espai de les psammòfiles a 
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la platja de la Conca i evidentment la plantació de les psammòfiles. També hi ha 
incorporada una partida per desenvolupar diferents accions dins del pla del PAES, de 
la Marató de l’energia, que es fa al mes de febrer i altres accions de sensibilització i 
formació a la ciutadania i als treballadors sobre pobresa energètica. I pel que fa al 
gruix important d’un 46% de benestar comunitari, que en aquest cas són serveis del 
territori, aquest gruix és degut a que aquí dins estan totes les accions de neteja viària, 
que en aquest cas també hem ampliat i com han comentat els meus companys 
anteriorment el tema de 30.000€ pel tema dels grafits, que s’anirà treballant. Recordar 
que en els propers mesos s’han de fer els plecs tècnics on s’incorporaran aquestes 
mesures i servei de neteja. Paral·lelament, es farà uns plecs tècnics per treballar la 
part social i de pedagogia i educativa sobre el tema de grafits. Dins d’aquest 
pressupost, també està el manteniment de tots els edificis de la Corporació, 
l’enllumenat públic, el subministrament de l’enllumenat públic, neteja viària, 
desbrossament i servei de neteja de platges i hi ha una partida nova que és 
manteniment de parcs, espais verds. Dic nova perquè, com tots sabeu i hem comentat, 
no es pot contractar més gent, més personal, i per tal de millorar serveis perquè dins 
de serveis municipals, degut a jubilacions, etc. s’ha reduït el nombre de persones 
treballadores i incorporem una partida per tal d’externalitzar el manteniment del parc 
Francesc Macià. De moment comencem amb un parc, per tema pressupostari i com 
fèiem fins ara, està també externalitzada la poda. I em sembla que no em deixo res 
més. 

Sra. Serra: en relació a l’àrea d’Habitatge, us faré un resum de les propostes. El 
govern municipal treballa per fer front a la situació d’emergència habitacional, però 
també ha d’actuar sobre les causes que fan difícil accedir a una llar al municipi i 
intentar posar-hi remei. Per fer-ho, apostem per una nova política d’habitatge amb un 
eix fonamental que és el convenciment de que l’habitatge és un dret fonamental de 
qualsevol persona. I ho fem, com sabeu, a partir pràcticament del no res, perquè ens 
ha obligat la política inexistent d’habitatge social a Malgrat a posar el comptador a zero 
D’aquesta manera volem destacar que les mesures que es treballen en aquests 
moments es fan d’una  manera transversal, per això hi ha partides que es trobaran al 
capítol d’inversió o a l’àrea d’Urbanisme, però el treball es fa d’una manera conjunta. 
D’una banda, hem previst canvis en els models de les convocatòries dels ajuts de 
lloguer que s’han anat fent fins aquests moments perquè ens trobem que hi ha ajuts 
que en aquest moment no hi ha demanda o no encaixen en la situació que ens 
interessa cobrir. Per tant, estem estudiant canvis en aquest tipus de convocatòries. 
Tenim en compte les convocatòries anteriors, les revisem i veiem que no compleixen 
amb els objectius fixats i per aquesta raó hem previst canvis com ara el contemplar la 
subvenció de l’IBI als propietaris que adscriguin els seus habitatges a la borsa de 
lloguer amb la finalitat d’estimular la captació d’habitatge per finalitats socials. Aquesta 
nova línia d’ajut està destinada a facilitar el pagament de l’IBI amb una subvenció de 
l’impost a aquells titulars que optin per destinar el seu habitatge a lloguer social que es 
gestioni a través de l’Oficina local d’Habitatge. Per aquest motiu, els sol·licitants, en el 
seu moment s’han de redactar les bases, hauran de tenir signat amb l’oficina 
d’habitatge un conveni per un període mínim per incloure el seu habitatge a la borsa 
de lloguer social i un contracte de lloguer per un període mínim. Una altra de les línies 
també és donar continuïtat al projecte que s’ha engegat recentment de captació i 
gestió de l’habitatge de lloguer i que s’ha adjudicat a la fundació Sergi i per tant s’ha 
previst en aquest pressupost aquesta partida per poder donar continuïtat al projecte. El 
govern municipal, d’altra banda, també aposta per l’ampliació del parc públic 
d’habitatges i aquesta si que és una novetat que s’introdueix en aquest pressupost. 



 

 

Hem previst aquesta estratègia de treball d’ampliar parc públic d’habitatges mitjançant 
la compra, sense descartar la possibilitat de construir l’habitatge dotacional pendent un 
cop s’hagin resolt les qüestions legals que saben que estan en tràmit i el que hem fet 
és preveure una partida específica que trobaran al capítol d’inversions de 50.000€ per 
adquirir mitjançant el dret de tanteig i retracte, habitatge, exercint el dret que preveu la 
llei de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització d’habitatges provinents 
d’execucions hipotecàries ubicades al municipi. L’objectiu evidentment és destinar 
aquest habitatge a polítiques socials i de manera progressiva, en mesura de les 
possibilitats, poder anar ampliant el patrimoni municipal, adquirint habitatges que estan 
sortint al mercat sota preu i que l’ajuntament, com saben, té un dret d’adquisició 
preferent en aquests casos. Per tant, hem contemplat tenir aquesta partida perquè si 
sorgeix aquesta possibilitat, en els darrers mesos estan arribant al Consistori aquest 
tipus de vendes i ens ofereixen aquesta possibilitat que no hem pogut exercir per no 
tenir partida oberta. Hem considerat apropiat tenir aquesta disponibilitat per si hi ha 
aquesta possibilitat poder-la dur a terme. I per últim, seguim treballant en la línia de 
l’estratègia de posar en funcionament el pis d’emergències socials. S’han acabat les 
obres. En aquest pressupost 2018 també s’hi hauran de fer alguns arranjaments que 
han quedat pendents. El pis es posarà en funcionament a partir de quan comenci el 
nou any però amb la previsió que en el decurs de l’any també s’hi hauran d’anar fent 
alguns arranjaments per acabar de tenir el pis en les condicions òptimes que volem 
per destinar-lo als objectius que teníem previstos. 

Sra. Ponsa: ara passarem a explicar les inversions. Com ja hem comentat, aquest 
pressupost que portem avui a plenari és un pressupost equilibrat, planificat i 
consensuat, que hem treballat durant mesos i portem projectes que havíem dit que 
pressupostaríem. Les despeses d’inversió pugen  2.781.600€. Hi ha un equipament 
polivalent, que són 805.000€. Equips per tractaments de la informació, 50.000€ i 
aplicacions informàtiques 200.000€. Hi ha un gestor documental i tràmits per fer on-
line i l’adequació de servidors i canvis d’ordinador i material informàtic. Tenim mobiliari 
d’oficines i serveis, 36.000€. Rehabilitació i millora edificis corporatius, 10.000€. 
Pressupostos participatius 180.000€ i despeses en aplicacions informàtiques 15.000€. 
Hem hagut de destinar una part dels pressupostos participatius a posar en marxa una 
eina informàtica. Entrarem dintre la plataforma Decidim que ens permetrà ser 
transparents i donar agilitat a tots els processos participatius que es proposin. I el vot 
electrònic. També hi haurà projectes tècnics 50.000€; inversions en habitatge que ja 
ha explicat ara mateix la regidora, 50.000€; urbanització de l’avinguda Mediterrània 
1.200.000€; millores al pavelló Germans Maragall, 15.000€; mobiliari d’esports 4600€. 
Pel que fa a Esports es repararà una de les parets i com a mobiliari hi ha prevista la 
compra d’una cadira per la piscina. Maquinaria de brigades 10000€; material transport 
brigades 45000€; comprem un vehicle; mobiliari urbà 20000€; inversions del Pla de 
mobilitat 80000€, que ja l’he explicat anteriorment, i ampliarem el sistema de 
cardioprotecció extern. Dir que la cadira que hi ha pressupostada al material d’esports 
no és una cadira normal, sinó inclusiva. Això puja 2.781.600€. Posteriorment, amb 
càrrec a superàvit, volem incorporar noves inversions al pressupost, i aquestes serien: 
la primera fase del passeig Marítim, la construcció d’una segona fase de nínxols pel 
cementiri, millores urbanes en places, millores en l’enllumenat públic per passar-lo a 
LED i millores en l’edifici de la Corporació.  

Sr. Roger: penso que hem fet un exercici de donar explicacions a tothom. Abans que 
puguem encetar aquest debat sobre el pressupost, com a regidor de Serveis 
econòmics de l’Ajuntament, dir que posar sobre el paper les xifres de totes les 



 

17 
 

voluntats polítiques que tots els regidors tenim, aquestes necessitats econòmiques de 
dotar tot lo que un pensa que s’hauria de fer en benefici dels seus veïns i veïnes, 
necessita d’un suport en aquest cas d’Intervenció que jo vull agrair públicament, 
perquè penso que és un exercici complex i que per tant, també hem de dir-ho. També 
hem de dir que és d’agrair la voluntat que sempre ha tingut aquesta regidoria de 
Serveis econòmics de fer que les dades econòmiques d’aquest Ajuntament siguin 
obertes i consultables amb força diligència.  

Sr. Mercader: donar les gràcies al regidor per la presentació virtual amb formatgets. 
Estic segur que als oients d’Ona Malgrat els hi haurà sigut de molta utilitat. Des dels 
socialistes celebrem que, finalment, pel bé de Malgrat el govern quatripartit s’hagi 
posat d’acord per dur a terme una proposta de pressupost 2018, tot just a 10 dies ja de 
començar el 2018. Per arribar fins aquí, per a que el govern hagi presentat una 
proposta de govern han passat una sèrie d’esdeveniments que explicarem a 
continuació. Volem recordar que la primera reunió que fa el govern amb l’oposició no 
es produeix fins al 23 de novembre, tot just fa un mes, en la qual el govern en aquella 
reunió no ens va presentar cap proposta d’esborrany de pressupost, ja que encara no 
el tenien ni consensuat ni realitzat. Normalment quan els socialistes estàvem al govern 
sempre havíem facilitat la proposta del pressupost del govern perquè veiessin les 
línies de treball i és el que fa normalment un govern municipal. I ho fa amb més temps 
d’antelació, no a finals de novembre. En questa primera reunió, la veu cantant la va 
portar l’oposició ja que el govern no havia fet el pressupost. En el cas dels socialistes, 
al veure que el govern a finals de novembre no tenia ni l’esborrany del pressupost, 
vam confeccionar un pressupost alternatiu amb més de 30 propostes realistes, com el 
seu pressupost, i jo afegiria continuista, però ja en parlarem, que es podien dur a 
terme en el pressupost 2018 i que es dividien en 5 grans eixos. El primer eix, justícia 
social, on demanàvem a nivell de serveis socials contractar personal. La creació del 
Centre obert que van eliminar en l’anterior pressupost. L’ampliació de la dotació 
econòmica del servei d’atenció domiciliària i teleassistència. Crear la subvenció de l’IBI 
per a persones amb escassa capacitat econòmica que també van eliminar a l’anterior 
pressupost i la creació d’horts socials. A nivell d’Inserció laboral demanàvem ampliar 
les ajudes per emprenedors i ampliar els cursos de formació. A nivell d’Habitatge, 
incrementar la borsa d’inclusió social i crear uns nous ajuts per a la rehabilitació 
d’edificis per a comunitats. Al segon eix, el d’educació i cultura, demanàvem millores 
per a les escoles públiques, al Marià Cubí substituir el terra de la pista i el gimnàs i en 
el Montserrat començar a tirar endavant la construcció del gimnàs. Un nou projecte de 
plans de transició de treball, el projecte de patis oberts, manteniment de l’equipament 
del Centre cultural. Incentivar i promocionar les activitats del centre cívic. Un nou espai 
per a dur a terme tallers i activitats a Malgrat Nord i oferir activitats d’oci nocturn 
alternatiu els caps de setmana. El tercer eix, participació ciutadana. Dotar com a mínim 
de 200.000€ al pressupost participatiu. El quart eix, manteniment urbà. Fer un pla de 
xoc contra grafits i excrements de gos. Inversió en il·luminació LED. Renovació de les 
places Fèlix Cardona, Família Maristany i Pere III. Renovació de nínxols al cementiri i 
desplegament de contenidors soterrats. I el cinquè eix, Urbanisme. Obertura de 
l’avinguda Mediterrània. Remodelació urbana de l’avinguda Verge de Montserrat i 
carres adjacents i la restauració de la Pilona. També en aquestes propostes posàvem 
l’accent en l’accessibilitat, creant passeres accessibles a les platges i seguir amb la 
campanya d’itineraris accessibles amb l’adaptació de voreres, passos de vianants i 
parades d’autobús. També en la igualtat de gènere, desplegament del Pla d’igualtat de 
gènere i la creació del servei d’atenció de la víctima. I amb els animals, fomentar la 
unitat canina de la policia local, ampliació del local de l’associació d’amics dels animals 



 

 

per a l’adopció de gats i la creació d’un nou corre-can. En aquesta reunió el govern 
només va escoltar i apuntar les propostes i després de la reunió vam restar a l’espera 
de que ens contestessin. Sense rebre cap mena d’explicació, a través d’un decret, ens 
informen que el ple del dijous 7 de setembre en plena festa major no es podia dur a 
terme. En comptes de traslladar-se al següent dijous 14, tal com se’ns havia dit que 
seria en el mes de novembre a la junta de portaveus, es trasllada al divendres 22 de 
setembre, ja que ahir dijous no podia ser per les eleccions. Es retarda el Ple amb el 
motiu literal que diu el decret, de que encara s’està preparant l’expedient del 
pressupost, motiu que ve a corroborar la falta d’acord entre els partits polítics per 
tancar una proposta de pressupost. El dissabte 2 de setembre al mati, se’ns envia per 
part del regidor d’Hisenda un esborrany del pressupost i la proposta de reunir-nos el 
dimarts 12 de desembre a la tarda. En aquest e-mail no deia si s’havien acceptat o no 
propostes. Tenim en compte que la reunió del 12 de setembre sabem que serviria de 
ben poc ja que la Comissió informativa i l’expedient queda tancat i es convoca el dia 
anterior, el dilluns 11 de desembre. Creiem que si l’expedient és tancat, les 
aportacions estaven decidides. A la reunió del dimarts 12 de desembre, que dura vint 
minuts de rellotge, tornem a ser els socialistes qui preguntem quines aportacions s’han 
tancat o no i dubtes d’algunes partides. No hi va haver cap negociació ni diàleg per 
part del governi. Ens va sorprendre quan vam preguntar per la partida d’inversió 
d’habitatges de 50.000€ a què anava destinat concretament, que ni el regidor 
d’Hisenda que és el responsable dels pressupostos ni la regidora d’Urbanisme 
coneixien quin era el seu destí i que ja ho preguntarien. Això és un bon exemple de la 
bona comunicació dins dels partits que estan governant. Suposo que això és el que 
anomenen transversalitat. Per tant, dos reunions que va convocar el regidor d’Hisenda 
perquè tocava i que qui va dur la iniciativa va ser l’oposició. Analitzant la proposta de 
pressupost 2018 del govern quatripartit, el primer que realitza, costa d’entendre que 
hagin tardat tant en presentar-lo, ja que podria ser un copia i enganxa de l’anterior 
pressupost realitzat pels socialistes i l’anterior soci de govern. Actualitzant les 
inversions, ja que gran part de les regidories varien molt poc en percentatge, destacant 
l’increment en Comunicació i el descens en Educació i Solidaritat, Igualtat i Gent gran. 
Concretament, volem incidir en les següents partides econòmiques, tal com han 
comentat. A serveis externs socioeducatius, li dediquen 37.000€ i diuen que aquí ve un 
increment d’eliminar la partida de 20.000€ del projecte GR, això està molt bé, però ens 
sona serveis externs socioeducatius, amb una partida anterior que van dir que era molt 
minsa que es deia centre obert de 34.000€. Augmenten 3.000€ i els 20.000€ del 
projecte GR els eliminen. Per tant, si suméssim els 34.000€ anteriors al Centre obert 
més els 20.000€ que teníem abans, serien 54.000€ i vostès en destinen 34.000€. Pel 
que fa a la partida de subministrament d’aliments, passa de 44.000€ a 19.000€, ja ha 
comentat el senyor regidor que era un nou format, el de supermercat, no sé de què em 
sona, aquest format, em sembla que ho havíem iniciat una miqueta. 19.000€ que 
suposo que cobreix la despesa dels aliments, però volem saber si cobreix la despesa 
del rebost de l’organització, si està en aquesta partida o a una altra. Això ho 
preguntem. Llavors el regidor de Sanitat ha dit que ha augmentat inversió en Sanitat. 
És veritat, ha augmentat un 0,16%, un gran augment. El Sr. Màrquez ha dit que 
doblaven amb un 53% la inversió en Joventut, està molt bé fer les trampes al solitari, 
perquè si fem aquestes trampes puc dir que Cultura ha disminuït un 7%. Perquè ha 
augmentat Joventut? Perquè la partida de festes populars de 75.000€ que vostè tenia 
l’ha passat a Joventut, ha sigut aquest augment, no hi ha hagut cap més extraordinari. 
Per tant., home, pot dir que ha augmentat un 53% Joventut i jo dic que ha disminuït un 
7% Cultura. Jo diria, per ser curosos, que Joventut ha augmentat les transferències a 
les entitats i Cultura és cert que ha augmentat els diners que van a activitats, aquesta 
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és la realitat, però no cal que infli o faci trampes al solitari. Llavors, la partida de 
beques de llibres escolars, ens ha sobtat la disminució de 40.000€ a 27.000€ que és 
un 48% de disminució, voldríem saber perquè, perquè s’han gastat 23.000€ i no 
entenem perquè ho disminueixen. Conveni de Càrites, tant criticar l’any passat que el 
vam baixar, aquest any es queda igual, per tant no entenem la crítica. El fons de 
solidaritat passa de 39.600€ a 25.000€. Molt bé. El contracte de neteja viària ja han 
explicat que passa de 795.000€ a 825.000€, augmenten 30.000€. Creuen que amb 
30.000€ es solucionarà el problema de la neteja dels grafits de Malgrat o creuen que 
potser faria falta una miqueta més? Els serveis externs a parcs i jardins de 8.000€ a 
60.000€. Veiem la tònica que van externalitzant serveis. Això és molt coherent amb la 
CUP. Veiem el servei de suport a l’Arxiu, que passa de 13.000€ a 26.500€, voldríem 
saber perquè, com a informació. I veiem una partida de 1.000€ de manutenció de 
gossos K9. Volem saber què faran amb una partida de 1.000€ pels gossos. Tenim 
aquestes preguntes, més que res si em poden contestar, faré una sola intervenció i ja 
està, però si em poden contestar aquests dubtes. 

Sra. Vega: no nos vamos a alargar mucho porque como ha comentado la Sra. 
alcaldesa antes es un pleno muy largo y lógicamente tampoco es un día muy 
adecuado para hacer un Pleno y más de presupuestos. Suponemos que como ustedes 
han tenido que trabajar tanto estos días y se lo han querido mirar tan bien y hacernos 
una presentación tan espectacular han necesitado su tiempo. Hay preguntas que el 
PSC ya ha hecho y no me voy a repetir, pero hay algunas que aunque sean preguntas 
que ya han hecho, no todas, me interesaría que me contestara el regidor. Sobre todo 
hay una que para nosotros es importante, que son las ayudas a las familias en el 
momento de los libros. Ha habido una cuestión siempre, que lo saben, tanto el PSC 
como el resto, que las familias en el mes de setiembre tienen muchos problemas, 
como todos, todos los meses del año, pero en septiembre más, o julio, dependiendo 
de los colegios, para poder pagar los libros. Entonces me sorprende que ustedes que 
son tan sociales y que miran tanto por las familias, nos bajen 13.000€ en ayudas a los 
libros. Es una cosa que me sorprende. Estoy segura que si esto lo hubiéramos hecho 
nosotros nos hubieran llamado de todo, pero bueno. Después yo querría agradecer al 
regidor de Hacienda el detalle que tuvo con nosotros de atendernos el día 23 para 
reírse de nosotros. Considero que se rio de nosotros por dos sencillas razones. Tuvo 
la deferencia de llamarnos el 23 de noviembre para atendernos y decirnos a ver que 
propuestas queríamos nosotros aportar. Nos tuvo aquí precisamente que ustedes 
llegaron 10 minutos más tarde, eso nos puede pasar a todo el mundo. Nos atendió 
perfectamente, no tenemos nada que decir. El PP hizo sus aportaciones que eran los 
vestidores del pabellón de la avenida Tarragona, que eran unos 400000€, el suelo de 
la avenida Tarragona, que ya se comentó que ese dinero ya había estado en el 
momento que habíamos gobernado y que eran unos 68000€ y propusimos, - que 
ustedes nos dijeron que ya lo habían mirado -, el suelo de la piscina. La verdad es que 
creo que se rió de nosotros porque no han tenido ni la simple contemplación de 
ponerlo. Ustedes han vendido mucho que la piscina no va, que al pabellón le faltan 
cosas, que todo está muy bien, que cuando gobernábamos nosotros lo hacíamos muy 
mal, que el suelo de la piscina se tenía que arreglar porque las familias se caen…. 
Pero no han tenido ni la deferencia de poner una simple partida en los presupuestos. 
Cuando dijeron, no recuerdo ahora, pero me parece que la señora alcaldesa dijo que 
valía unos 15000€, que ya lo habían mirado… 

Sra. Ponsa: 100 més o menys 



 

 

Sra. Vega: pues 100, no recuerdo, pero bueno, da igual, si ustedes lo dicen será 
verdad, pero tampoco me extrañaría que me dijera una cosa entonces y otra ahora. Es 
idea suya, de cambiar las preguntas y las respuestas. 

Sra. Ponsa: Sra. Vega, si us plau, una mica de respecte al plenari. 

Sra. Vega: no le he faltado el respeto en absoluto, digo que estoy acostumbrada a que 
me diga una cosa y luego otra. 

Sra. Ponsa:  amb vostè he parlat poques vegades, perquè vostè no ve a preguntar 
pràcticament res, però si que li dic que si us plau tingui respecte per tot l’equip de 
govern. 

Sra. Vega: muy bien. Simplemente decir que no han tenido ni la deferencia de poderlo 
hacer. Lo demás, hemos visto que prácticamente es el mismo presupuesto de los que 
ustedes decían que eran continuistas, han habido pocos cambios. Han cambiado las 
partidas de un lugar a otro y me sorprende mucho, lo que sí que les felicito es por la 
cantidad de inversiones que piensan hacer y espero que las lleven a término, porque 
como suelen decir ustedes, dicen mucho pero después veremos que llegan a hacer. 
Lo demás no se ha entretenido en cambiar muchas cosas. Entonces, pocas cosas 
podemos hablar del presupuesto, que ya nos ha explicado el PSC y son las preguntas 
que más nos preocupan a todos. Una pregunta que me se ha olvidado. Hemos visto 
que han subido la partida del AMI y lógicamente no estamos de acuerdo con esa 
modificación.  

Sr. Roger: jo faré referència, en aquest cas, al plantejament que es feia de com s’ha 
procedit amb l’oposició en les trobades i en la seva percepció de propostes, els 
tempos i tot plegat. Penso que haig de ser breu perquè la cosa no dona per més. El 
debat està en que diem que l’any passat el pressupost del 2017 es va fer arribar una 
setmana abans del que es va fer arribar a vostès. Que el pressupost del 2017 es va 
aprovar una setmana abans que el del 2018, per tant, crec que això contesta en bona 
part a aquesta alarma que vostès fa uns dies van voler crear donant a entendre que 
aquí ens estàvem esgarrapant tots plegats, perquè no ens enteníem a l’hora de posar-
nos d’acord amb el pressupost. Recordar que, a diferència d’aquest any, no va haver-
hi cap persona amb responsabilitats polítiques que se li acudis endegar un procés 
electoral en plena campanya de Nadal i això condiciona l’activitat de tots, govern i 
oposició. D’altra banda, em sembla una mica fort que vostès ens diguin que de tot un 
pressupost, hi havia una partida a la qual quan vostès ens van preguntar, crec 
recordar que no se’ls va dir això, se’ls va dir, sobre l’habitatge, crec recordar que se’ls 
va dir que faltaven dies comptats per la informativa, vostès si que és cert que el que no 
volíem era donar una informació errònia, perquè quan un no  té una informació del tot 
certificable no s’ha de donar i, per tant, en vista que faltaven dies per la informativa, 
crec recordar que li vam suggerir que fes aquesta pregunta en la comissió informativa. 
Tal devia ser el seu interès que a la comissió informativa vostès es van oblidar de 
preguntar sobre la qüestió. També per acabar, sobre el tempo i sobre el fet que deia la 
Sra. Vega de que aquest regidor no havia acceptat les seves propostes, vull recordar 
que si que és cert que, l’endemà d’aquesta reunió, el PSC va fer pública una sèrie de 
propostes pel pressupost del 2018. Per cert, gairebé cap d’elles amb una xifra 
econòmica i un càlcul. Després de tants anys de govern, crec que no hagués estat del 
tot malament que haguessin donat una xifra aproximada del cost que suposaven les 
seves propostes. Jo si que li vull donar una dada que penso que s’ha de conèixer i és 
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ben senzilla. Vostès en aquestes propostes parlaven de l’avinguda Mediterrània, del 
pressupost participatiu i havien estat d’acord quan va passar pel Ple la qüestió de 
l’equipament de l’espai sociocultural i la pista polivalent. Dir-los que això suposa 
2.200.000€ i que el capítol d’inversions d’aquest govern és de 2.700.000€. Per tant, 
podem dir que un 80% de les inversions, el govern i l’oposició està d’acord i crec que 
si hi ha alguna qüestió més la podem debatre. 

Sra. Casajuana: per al·lusions, com a CUP. El tema d’externalitzar el servei de neteja 
i poda d’algun parc ens fa mal, no sé si igual que a vostès, no ens agrada, ens 
agradaria que es fes des d’aquí però si malauradament aquí s’ha fet una mala 
planificació i s’han fet parcs molt grans que han tingut èxit i ve molta gent d’arreu al 
parc, ens n’alegrem, però significa que necessita un manteniment molt superior als 
mitjans dels que disposem. No és una cosa que els polítics hagin decidit perquè si, 
sinó que és una cosa que es necessita perquè el personal no arriba. La contra 
pregunta és, mentre vostè era regidor d’Urbanisme, quanta gent va contractar a 
brigades? Perquè recordem quina plantilla hi ha a brigades i quant fa que té la mateixa 
plantilla. I després recordem que, des que té la mateixa plantilla, quant ha crescut 
Malgrat i quants més parcs té Malgrat. A partir d’aquí sortirà que hi ha qüestions com 
la que ara ens trobem que s’han d’externalitzar, perquè no se’ns permet molta més 
gent a brigades. Vostè ha estat el regidor de referència durant bastant de temps. Per 
altra banda, aquesta idea de que aquest equip de govern ha tardat en fer el pressupost 
perquè no ens portem bé,  és una percepció subjectiva seva. No tenim cap mena de 
problema. Nosaltres, si que és cert, que és la primera vegada que elaborem un 
pressupost; per tant, si és la primera vegada, lògicament hem tardat una miqueta més, 
perquè hem volgut ser curosos, hem volgut ser conscients i, si més no, intentar reflectir 
una realitat. Quant al socioeducatiu, certament nosaltres vam ser crítics amb la partida 
de l’any passat, en relació a aquest centre obert, que és un centre socioeducatiu, i el 
que fem és ampliar aquesta base de GR i deixar la porta oberta a que puguin haver-hi 
molts més altres microprojectes de seguiment. El que no farem és una partida 
dinerària i agafar una empresa que el gestioni. Es gestionarà des de la casa, amb  la 
transversalitat i coordinació de diferents serveis i diferents projectes que puguin ser 
fets pels nens i les nenes. I per últim, particularment em crida molt l’atenció que diguin  
que el pressupost és similar al que hi ha. M’és igual, personalment, si consideren que 
és una còpia del que hi havia. Em sembla fantàstic, perquè això voldrà dir que votaran 
a favor o, si més no, ho impugnaran, per tant, gràcies. 

Sr. Màrquez: per al·lusions a les regidores que en aquest cas em pertoquen. Vostè diu 
jugar al solitari, el canvi de diners de Cultura a Joventut. Jo li diria que és un canvi de 
cromos. És un canvi de cromos que vostès van fer l’any passat, quan, per dignificar la 
partida de Cultura, van treure els diners de Joventut. Aquest any, el que hem fet és 
que, com som un Ajuntament que realment treballa la transversalitat, potser vostè no 
ho feia perquè entenien les regidories com monolítiques i, en aquest monolitisme, no hi 
cabia el treball transversal; simplement, aquell regidor tenia al seu càrrec diferents 
regidories, com era el cas anteriorment del regidor de Cultura, que tenia també l’àrea 
de Joventut. En aquest cas, dir-li que és un canvi de cromos, no és un solitari i és un 
equilibri dels pressupostos reals amb lo que és la realitat de lo que es viu en aquest 
municipi. Joventut genera activitat i se l’ha de dotar d’un pressupost que tingui en 
compte la realitat de la regidoria. Per altra banda, és cert, per aquest fet baixa la 
partida global de Cultura, però per altra banda podem dir que augmentem la partida 
d’activitats. Una partida que era de 40.000€ està al voltant dels 69.000€, el que vol dir 
que l’Ajuntament genera més activitat cultural pròpia. També recordar que augmentem 



 

 

la partida de traspassos que es fan a les entitats, al voltant d’uns 5000€ més, cosa que 
ens pot permetre revitalitzar les entitats que així ho necessitin i també establir algun 
tipus de conveni en algun moment. Ja que vostè fa preguntes, crec que com a 
responsables de govern que han estat durant moltíssims anys el seu partit, 
m’agradaria saber, dins de Cultura, per exemple, quantes activitats es van fer al seu 
mandat i a quanta gent va arribar, - xifres que nosaltres, a dia d’avui, podem donar. 
Simplement dir-li, pel que respecte a Cultura, això. Pel que fa a Solidaritat, és cert, ens 
sap molt greu que hagi baixat la partida de fons que es dona a les entitats, però també 
és cert que durant molts anys el consell de Solidaritat no es va reunir i ens hem trobat 
amb una realitat dins d’una regidoria, en aquest cas compartint l’opinió que ha 
expressat la meva companya de la CUP, de dir que hi havia una poca planificació a 
l’hora de desenvolupar certes regidories, com és el cas de la regidoria de Cooperació 
Internacional i Solidaritat. Perquè és molt difícil, i ho hem comentat moltes vegades 
amb qui em va precedir en el càrrec, poder desenvolupar uns pressupostos sense tenir 
un suport tècnic, perquè, mal que ens pesi moltes vegades als polítics, també sense 
voler adquirim tasques tècniques que no ens tocaria fer, però per manca de personal, 
hem de fer-les. En el cas de Solidaritat, això s’ha produït durant molts anys. Per tant, 
ens sap molt greu que hagi baixat la partida, però, en tot cas, el consell de Solidaritat, 
com és la intenció de les últimes reunions que hem tingut, es posarà a treballar en un 
nou format de consell.  

Sr. Núñez: aquesta partida de l’arxiu està subdividida en tres grans parts. Una és el 
suport de gestió documental que està calculat en 854 hores, que sumarien 12.400€. 
Una altra, de suport de fons fotogràfic, com s’ha fet aquest any, calculada en 720 
hores que són 10.3000€ i una altra, de catalogació documental, que suma 4.100€.  

Sr. Serret:  seré breu i aniré a contestar directe les preguntes, perquè no penso entrar 
en altres respostes que podia fer de la intervenció que ha fet el Sr. Mercader. M’ha 
preguntat per la disminució de les beques escolars, també ho ha fet la Sra. Vega. 
Explicar-li a la Sra. Vega que la temporalitat amb la que s’atorguen aquestes beques, 
els terminis, són els que provoquen aquest desfasament de temps també al mes de 
setembre. Aquest govern i per part dels titulars d’educació i de serveis socials, vam fer 
una reunió amb els directors dels centres per posar damunt de la taula aquesta 
problemàtica, una problemàtica que cada centre demana uns terminis diferents i que 
per tant calia posar en comú quins problemes tenia cada centre i en veure que uns 
necessiten unes dates i els altres unes altres, al final haurà de sortir un termini marcat 
que serà el que destinarà si es poden atorgar abans o no. La idea no era marcar 
l’Ajuntament la data que ens anés bé a nosaltres, sinó la data que anés bé a les 
famílies i als centres educatius. Ells van veure que realment cada centre té un aplicatiu 
diferent a l’hora de poder treure les matrícules i el llistat de llibres i a la vegada també 
tenen unes dinàmiques diferents els seus centres educatius pel que fa al claustre a 
l’hora d’escollir quina pedagogia o línia educativa voldran adoptar al curs següent. I 
això, a molts d’ells, els comporta no tenir aquestes dades fins al mes de juny i, per 
tant, a nivell administratiu, ens acaba comportant que fins al setembre no hi hagi 
aquestes beques. Pel que fa a la disminució, dir que a través de la partida que estava 
pressupostada no s’ha donat tota la partida, s’ha donat el que hem previst per l’any 
que ve, però també dir que hi ha centres educatius del municipi que estan projectant 
un servei de reciclatge que el que fa és que, en les beques de llibres, l’import baixi 
molt i, per tant, pressupostar una partida molt elevada no ens semblava coherent, si ja 
des dels centres educatius del municipi, que estan projectant un servei de reciclatge, 
que el que fa és que les beques de llibres l’import baixi molt i, per tant, pressupostar 
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una partida molt elevada no ens semblava coherent si, ja des dels centres educatius, 
es permet reduir l’increment del cost d’inici, perquè, evidentment, hi ha unes línies que 
ja són reals. D’altra banda, em preguntava pel projecte del Banc d’aliments. No li 
desgranaré, però si que li diré que el projecte està en marxa i que el projecte està 
pensat amb aquests 19.000€, en el que hi haurà la inclusió del subministrament 
d’aliments, com no podia ser d’una altra manera, perquè el que no farem és quedar-
nos sense aliments. Informar que es continuarà treballant amb el Banc d’aliments de 
Catalunya i que, per tant, com sap, no només hi ha la compra que fa l’Ajuntament ,sinó 
la donació dels voluntaris i voluntàries i la donació que fa la Creu Roja i totes les 
entitats que hi participen. Pel que fa al projecte, quan considerem oportú, farem el 
desplegament i seran els primers en saber-ho, conjuntament amb les entitats que 
participen del projecte, amb qui s’han començat a fer algunes converses, perquè 
evidentment, sense ells no seria possible, però anirem fent el desgranament quan 
toqui. 

Sr Mercader: comentar-li al Sr. Roger, que demana a l’oposició que faci un pressupost 
amb dades econòmiques, tenint-ho tot al peu de la lletra. Home, si ho demana quan el 
govern ho presenta, hauria estat bé, però no demani coses quan no ho ha fet abans. 
Entenc que la Sra. Casajuana es posi nerviosa quan parlem d’externalitzar serveis, 
però en el seu govern els està externaltizant, és un fet que ha d’assumir i encarar i si 
en campanya ha dit que municipalitzaria els serveis i el que fa és externalitzar-ne més, 
ho haurà d’explicar als seus votants. Tal com deia el Sr. Roger, és cert que el més 
destacat del pressupost és la inversió de la urbanització de l’avinguda Mediterrània, 
amb 1.200.000€ que valorem positivament, com no podia ser d’una altra manera, ja 
que, en anteriors mandats, vam deixar-ho preparat reculant el cementiri, per dur-ho a 
terme ara, tal com vam reflectir en el programa electoral del 2015. L’únic partit polític 
que duia a terme aquesta inversió i que així ho vam reflectir a la presentació d’una 
moció perquè es realitzés en aquests pressupostos. Per tant, ens alegrem que el 
govern destini la inversió més important a un projecte socialista, ja que cap d’ells ho 
contemplava explícitament en el seu programa electoral. La segona inversió més 
destacada, és la construcció de la pista polivalent, la qual també portàvem al programa 
electoral socialista i que nosaltres l’haguéssim finançat amb el superàvit, tal com vam 
presentar a la moció, que vostès, en aquell moment, van votar en contra. Tot i votar en 
contra perquè la presentàvem els socialistes, avui la fan i ens n’alegrem. A diferència 
de nosaltres, vostès han optat per realitzar la inversió, no amb el superàvit, sinó amb la 
subvenció que anava destinada a la compra de Can Palomo, deixant la compra 
d’aquesta finca totalment aparcada i descartada pel govern i contretament per ERC. 
Per tant, dos grans inversions que s’enfilen a dos milions d’euros del programa 
electoral socialista. Ens alegrem que les tirin endavant, perquè creiem que són 
projectes necessaris i per això els recolzem. La pregunta és si el percentatge de 
regidories no canvia substancialment, excepte algun. i les grans inversions, l’avinguda 
Mediterrània només sortia al nostre programa electoral i la pista polivalent sortia al 
programa electoral socialista i d’un altre partit polític, perquè han entrat al govern fent 
una moció de censura? Quina alternativa de govern són si és un pressupost 
continuista i han fet un copiar i enganxar? On són les inversions que reclamaven en 
els anteriors pressupostos i que no apareixen? Han parlat de la restauració de la 
Pilona que vostès la volen dur al pressupost 2019. No deixa de ser una intenció, estem 
votant el pressupost del 2018 i no hi és. Una moció que van presentar vostès, que es 
va aprovar per unanimitat i que la data límit és octubre del 2018. Si va al pressupost 
del 2019, estan dient avui públicament que incompleixen aquesta moció, cap 
problema. Nosaltres potser estem aquí només per incomplir la moció de l’estelada. El 



 

 

Sr. Roger se’n recorda fa un any justament quan estava d’acord en la inversió de Can 
Palomo i hi volia destinar 200.000€ més? On són els 200.000€ al pressupost 
participatiu que reclamava l’oposició? S’ha quedat a 20.000€. On és la cobertura de 
les Peixateries velles? On és la recuperació del Molí de la sal? On és la compra i 
recuperació de la masia de Can Palomeres? Durant molts anys, nosaltres al govern i 
vostès a l’oposició, han fet bandera del patrimoni i en el pressupost no hi ha res. ERC 
va camí d’haver estat a un govern enterrant la bandera del patrimoni sense fer-hi res 
important. Sra. Serra, vostè va fer al·legacions a l’anterior pressupost per obrir dos 
partides per la Pilona. En aquest pressupost, ni una. Una partida pel Passeig Marítim. 
Diuen que ho volen fer amb el superàvit, però en aquest pressupost no hi és. Pel tram 
zero, està molt bé que hagin fet la denúncia, però està encallat. I la darrera, assumeix 
l’Ajuntament el 100% de l’obra d’urbanització del carrer Llibertat Sant Elm, sense 
contribucions especials. 1.050.000€. En aquest pressupost cap de les 5 propostes que 
va fer hi és. Han ventilat el carrer Llibertat Sant Elm amb 40.000€. Bé, on està reflectit 
tot això en aquest pressupost? Farà al·legacions enguany al seu mateix govern o 
simplement ja no serveixen aquestes reclamacions perquè ja no li interessa? On és el 
projecte d’horts urbans? On és la critica a la retallada de Càrites, quan enguany deixen 
la mateixa quantitat que nosaltres vam posar l’any passat i acusada de retallada? On 
és l’escola oficial d’idiomes? Un pressupost molt similar al que presentàvem nosaltres i 
vostè deia que era decebedor, manca d’ambició i que és un pressupost calcat als anys 
anteriors. Vostès creuen que és un pressupost ambiciós? Deia que l’avinguda 
Barcelona era una inversió que no la sorprenia i que no n’hi havia per tant. Suposo que 
pensa el mateix amb l’avinguda Mediterrània que costa la meitat. Les regidories de 
PDCAT han quedat pràcticament igual i creiem que són de les més importants. En 
aquests pressupostos l’empremta de PDCAT no hi és. Sra. Casajuana, què en pensa 
del manteniment de la galeria de tir aquest any? Es queixava de la neteja viària que 
tenia una despesa de 790.000€ i ara estan tant queixosos que augmenten la neteja 
viària a 835.000€. Es queixava que la feia una empresa privada i que s’avalués la 
municipalització quan s’acabés la concessió, gestionant des de l’ajuntament. Ara al 
febrer s’acabarà la concessió, la municipalitzarà o mirarà cap a una altra banda amb 
excuses per auto enganyar-se i seguir en el govern? Farà tal com ha fet amb l’escola 
bressol que cada Ple de pressupostos li deia a la Sra. Viñolas que no es prorrogués el 
contracte amb Clece de  Florentino Pérez i el regidor de la CUP d’Educació no només 
no l’ha municipalitzat, sinó que ha fet un nou contracte amb Cavall de Cartró que té 
una relació molt directe amb Clece i, per tant, segueix mantenint un servei extern. 
També van dir que no podien votar a favor d’un pressupost on només hi havia 40.000€ 
destinats a la promoció d’habitatge inclusiu. I recordo que aquest any hi ha 40.000, 
més 50.000 d’inversions d’habitatge. Ara també canviarà el vot i de parer com va fer 
amb el sou de l’alcalde per estar en el govern, per sobre de les seves conviccions de 
la CUP? 

Sra. Ponsa: Disculpi Sr. Mercader però si va fent tantes preguntes, se li acabarà el 
segon torn.  

Sr. Mercader: ja acabo, ja sé que molesta que parli 

Sra. Ponsa: no molesta, però no acabarem mai. En el primer torn podria haver fet 
tota la bateria. Avui aquest plenari ja és prou feixuc. 

Sr. Mercader: Sra. Ponsa, vostès han parlat cada regidor dos i tres cops durant una 
hora i quart. Jo he parlat 19 minuts en la primera intervenció i ara en portaré 10. 
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Sra. Ponsa: jo el deixo parlar, però faci totes les preguntes i després li podran 
respondre. 

Sr. Mercader: les estic fent. Per tant, els membres de la CUP molt de pregonar a 
l’oposició, en campanya electoral de municipalitzar serveis com la guarderia, neteja 
viària, molt de defensar l’habitatge demanant que es multés als bancs, no sé si ja han 
començat alguna multa després d’un any, i més inversió, i en el govern, al final, han 
aconseguit la dissolució de Malgrat Turisme, però a part d’això res més. Tot segueix 
igual i en aquest pressupost s’externalitzen més espais verds, serveis socioeducatius i 
recordem que l’habitatge d’inclusió social va a una fundació. I bé, JxM, des de la 
nostra òptica d’oposició, l’any passat la Sra. Serra els va acusar de poc pes en el 
pressupost. Nosaltres aquest any també podríem dir el mateix. Creiem que queda 
diluïda la figura de l’alcaldessa en aquest govern a quatre bandes. Tal i com va passar 
amb les ordenances, del que van dir al que fan, no té res a veure. D’això se’n diu 
enganyar. Enganyar als seus votants i als malgratencs en general. Vostès mateixos es 
desacrediten i ens donen la raó, quan estàvem al govern, no portant a terme les seves 
propostes en el pressupost, ja que ni vostès mateixos, estant al govern, les porten. El 
que fan és portar les propostes socialistes, per tant, enhorabona per aquest exercici 
d’incoherència, incompliments, falses promeses, falses propostes... és digne d’estudi 
pel catàleg del que no ha de fer un polític local. Alguns deien que els anteriors no 
teníem capacitat. Aquells que ho deien, no només demostren que sí, sinó que, a més a 
més, demostren que ells el que tenen és molta capacitat de populisme, de demagògia i 
molt poca per gestionar i construir una alternativa real amb el que deien i no fan. És 
molt greu el que estan fent perquè són la definició de frau democràtic. Fer el contrari 
del que van dir. I al menys, si haguessin guanyat les eleccions, però ni això. Van fer 
una moció de censura per fer-ho millor i alternatiu. I ho fan pitjor sense ser alternatiu. 
Segur que els seus votants estaran molt contents de la seva feina al govern. 
Finalment, doncs, veient el pressupost que han presentat davant la línia continuista 
dels governs socialistes anteriors, que tant i tant havien criticat i en el que les grans 
inversions es poden trobar només en el programa electoral socialista, això fa que 
d’una banda veiem favorablement el pressupost, però d’altra banda els socialistes hem 
fet més de 30 propostes i n’han tingut molt poques en compte, ja que nosaltres en el 
govern hauríem inclòs aquestes propostes destacant que no hi ha cap millora a cap 
escola pública, no hi ha un pla de xoc contra grafits i excrements de gos, no hi ha un 
gran augment de serveis socials, no hi ha la renovació de places com la Felix Cardona 
ni Família Maristany, no hi ha la creació d’horts socials ni la restauració de la Pilona 
entre d’altres. Per tant hem decidit que el nostre vot serà d’abstenció.  

Sra. Vega: només volia fer una rectificació al Sr. Serret perquè parece ser que no nos 
hemos entendido, como suele pasar mucho conmigo, pero bueno, estamos 
acostumbrados. A ver, las becas de los libros las dan en septiembre porque entiendo 
que no lo puedan dar antes, igual que entiendo que los colegios en el mes de junio les 
pasan los presupuestos y no pueden. En eso no hay problema. Lo que me refería era 
que usted me ha dicho que hay mucho libro en reciclaje y es verdad, cada vez las 
escuelas hacen más reciclaje de libros, pero también es verdad que los importes de 
los libros se incrementan y cada dos años suelen hacer rectificaciones de libros, libros 
nuevos que no se pueden reciclar. Me sorprende, tanta preocupación que tenían, y 
sabe que cada dos o tres años, en algunos cursos, se dan nuevos. Lo que me 
sorprenden es que quiten 13.000 € automáticamente. Que no tengan ni la deferencia 
de mantener la partida, ustedes saben que si no la gastan, la pueden modificar en 
cualquier momento. Simplemente eso. El momento en el que se da el dinero y demás 



 

 

yo lo acepto. Es verdad, están limitados a un espacio de tiempo y no lo pueden 
cambiar. Si un colegio presenta los presupuestos en junio y los venden en julio, es 
totalmente imposible que den abasto a eso, no hay ningún problema. Lo que me 
refería era en el sentido que no entiendo que habiendo la cantidad de familias que 
cada vez pueden menos, ustedes quiten 13.000€. Y después también me ha 
sorprendido que nadie del equipo de gobierno haya sido capaz de poderme contestar 
por qué no han tenido la delicadeza de tan siquiera decirme por qué no han aceptado 
las propuestas del PP. He estado esperando y ni uno de ustedes han sido capaces, en 
este caso, creo que sería el regidor de deportes el que me lo tenía que decir, porque 
creo que es al que le toca, decirme porque no ha hecho los vestuarios, porque ya que 
cuando va a la prensa y habla de la piscina o habla de tal es el regidor de deportes, 
que para eso es el representante de esas instalaciones. Ya sabemos que son 
transversales y que todo el mundo puede hablar de todo el mundo, pero le agradecería 
que me lo dijera el regidor de deporte,  porque ya comentó en su momento que iba a 
cambiar el suelo de la piscina. Muchas gracias. 

Sr. Roger: m’havia quedat per respondre, de l’anterior torn, el que feia referència a la 
quota de l’AMI. Aquest 2017, per primera vegada, es va fer efectiu el pagament 
d’aquesta quota. Entenc que l’Ajuntament de Malgrat, on està associat, ha de complir 
amb les seves obligacions i, si una sessió del ple de l’Ajuntament de Malgrat ha 
aprovat per majoria que formem part d’aquesta associació, el que no podem fer és 
tenir-ne els drets i no complir les obligacions que això ens suposa. Per tant, com que 
molt a pesar seu, tampoc ha arribat cap mena de denúncia ni de requeriment, - vostè 
avança que vindrà, podria ser -, però com a dia d’avui s’ha pagat la quota i no tenim 
cap mena de requeriment al respecte, l’hem inclòs en el pressupost del 2018 per poder 
fer front a aquesta obligació. Hi ha qüestions que vostè, Sr. Mercader, torna a treure a 
la llum i és normal, perquè acaba l’any i hem de fer balanç, i vostè ens parla de la 
moció de censura del mes de febrer. Crec que en allà, en aquest cas ERC li va dir 
quins eren els seus motius, per tant, si vostè vol tornar a reviure el que sigui, ho faci, 
però han passat uns mesos i ERC el que ha de fer és mirar endavant i no endarrere. 
Una altra qüestió que voldria respondre, també breument i penso que cal fer-ho, quan 
vostè a punxat en el tema del patrimoni del municipi. Dir-li que, d’entrada, hem creat 
una regidoria de Patrimoni que no existia. Vostè pot dir-me, i tindria raó, que el nom no 
fa la cosa. Si creem una regidoria, però després no fem el que s’ha de fer perquè tingui 
sentit, li podria donar la raó, però penso que no li haig de donar. En els punts que ens 
hem compromès com a govern a executar durant el mandat, hi ha el punt de 
catalogació dels béns del municipi i ,per tant, si nosaltres acabéssim aquest mandat i 
tinguéssim això força avançat o clos, seria força important perquè, com vostè sap, 
sense planificació i sense tenir clar cap on es va és molt difícil actuar. Per tant, 
entenem que aquest pla, aquesta catalogació, ens permetrà a nosaltres, o a qui vingui 
a darrera, - que esperem tingui la voluntat de continuar mantenint en l’organigrama 
polític de l’Ajuntament aquesta regidoria de Patrimoni, que no existia- , tingui un 
document i una base en la qual poder treballar. Per anar acabant, el tema de Can 
Palomo sap que tornem a les mateixes d’altres debats. La gent ha de saber, perquè és 
la realitat, que vostè va fer una negociació nefasta amb la propietat i que aquest és 
l’element que ha fet que ERC hagi abandonat a curt termini aquest projecte i aquest 
objectiu. Vostè sap que va prometre a la propietat coses que una institució pública no 
pot fer. Vostè va portar aquesta negociació molt malament i ho sap i, per tant, si vostè 
vol tornar a insistir, jo li diré novament que nosaltres no hem abandonat aquest 
objectiu; potser no hi serem a temps malauradament, però que això ha estat fruit de 
que vostè va prometre coses que una Administració no pot prometre i una 
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Administració ha de ser clara i ha de ser transparent. I vostè pot parlar tantes vegades 
com vulgui del PSC i del seu programa, que si vol també el podria repassar, perquè 
segurament que vostès en alguna ocasió hauran portat en el seu programa coses que 
després no han acabat executant. Però dir-li que, realment, des de l’oposició pot fer 
totes les propostes que vulgui i totes han de ser escoltades, però, finalment, qui acaba 
portant a terme l’acció sobre un pressupost és el govern. Vull tornar a repetir que 
coincidim amb bona part d’aquest pressupost, vostè li pot donar l’enfocament que 
vulgui i el que no li accepto, al menys jo personalment, és que em digui que jo 
enganyo ningú, perquè no tinc voluntat d’enganyar a ningú. Per tant, si pensa que en 
aquest cas vol valorar com una demagògia o com el que vulgui, hi té el seu dret, però 
jo no li puc acceptar, perquè penso que, per exemple, aquests compromisos es poden 
portar a molts programes, però, fins ara, després de gairebé 30 anys de govern, 
aquest municipi mai ha vist un Pla d’acció municipal i això jo li garanteixo que si el 
poble i la gent de Malgrat fa confiança en propers mandats a aquest govern i, en 
aquest cas, a ERC, jo li garanteixo que la gent de Malgrat tindrà un Pla d’acció 
municipal i això és un document que marca els compromisos i marca els objectius d’un 
mandat. I no un programa electoral que tots sabem que, a vegades, és difícil complir-lo 
al 100%.  

Sra. Serra: no entraré a contestar al Sr. Mercader, perquè la seva intervenció no m’ha 
agradat massa, perquè crec que hi ha afegit un cert to de provocació per generar aquí 
un debat i fer-nos sortir de la feina que anem a fer avui, que és important i és aprovar 
el pressupost. Per tant, com haurà vist, ningú d’aquest govern ha caigut en aquest 
parany, perquè ja fa masses plens que dura aquest to seu i no ens agrada massa. El 
que si li vull dir, només matisar, és que vostè s’ha apropiat del projecte de l’avinguda 
Mediterrània i ens ha acusat de no portar-ho al programa. Vostè té molt poca memòria, 
i no vull ser mal educada, però també té molt poca vergonya. Aquest projecte, a mi 
personalment no em fa massa il·lusió. És a dir, és un projecte que arriba tard, i es farà 
massa tard. El projecte de l’avinguda Mediterrània, fa anys que està al Pla de Mobilitat 
com una de les propostes prioritàries. El Pla de Mobilitat es va aprovar fa anys i panys, 
i en aquest plenari, des que sóc regidora, ens havíem atipat de presentar mocions 
demanant la revisió del Pla de Mobilitat, demanant propostes per la millora de 
mobilitat. Vam portar en els programes electorals el nou Pla de Mobilitat i moltes 
propostes que sempre pivotaven sobre executar aquelles que eren essencials, perquè 
aquest Pla de Mobilitat que ens van imposar en un moment determinat, funcionés. I 
això ho diu la revisió que s’ha fet ara i ho hem dit tothom en aquest plenari. No 
funcionava la mobilitat, perquè moltes de les accions que estaven contemplades no 
s’havien portat a terme en els terminis que estaven previstos en aquell Pla i una d’elles 
era l’apertura definitiva de l’avinguda Mediterrània. Per tant, no s’ho apropiï. En els 
programes la gent posem idees noves, no assignatures pendents, idees velles o coses 
que s’haurien d’haver fet fa molt temps. El passeig Marítim vam ser els primers que el 
vam incloure a un programa electoral, no fa tant, al 2011, i miri on estem. Tots n’hem 
acabat parlant. D’això se’n diu visió estratègica de futur, se’n diu conèixer el teu poble i 
saber quines mancances té. Se’n diu veure què és el que des del govern no s’està fent 
i no s’està entomant, perquè es creu en l’activitat econòmica, el comerç ni el turisme. I 
vostès reconeixen que des del PSC, en els darrers anys, han hagut de fer un gir molt 
important perquè la seva visió ha canviat, perquè clar, va haver un moment determinat 
en que es va donar compte que aquell discurs que feien contra el comerç i contra el 
turisme, se’ls girava en contra i que vostès havien perdut el pols, havien perdut el fil 
dels temps i que anaven contra corrent. Els últims anys, han anat variant el discurs,  
com no podia ser d’altra manera, perquè altres una mica abans ja havíem vist la 



 

 

necessitat de fomentar el comerç local, l’activitat econòmica del municipi, d’apostar per 
una de les principals fons econòmiques del nostre poble que és el turisme. Vostès 
arriben tard i el projecte de l’avinguda Mediterrània arriba tard. Per tant, no ens vingui 
a donar lliçons. No vull caure al parany de les seves provocacions sobre si en el 
pressupost hi ha petjada o no del partit que representem. No ens interessa. Ens hem 
posat uns objectius i aquests objectius estan dins d’aquest pressupost. Aquests 
regidors  estem molt satisfets de que aquests objectius s’hagin inclòs, i amb voluntat 
de complir-se, cosa que en altres pressupostos no ho hem vist. Per tant, estem molt 
contents de la feina que s’ha fet, pensem que s’ha fet una feina per part de tothom de 
treball rigorós i de generositat també, de poder recollir quina era la prioritat i vostès 
que diuen que hi ha tant pocs canvis i que no hi ha petjada, digui’m en quin dels seus 
pressupostos havien vostès contemplat una partida per poder adquirir habitatge, 
digui’m en quin pressupost, perquè la llei que permet fer això és de fa bastant temps. 
En quants pressupostos havien contemplat la possibilitat d’ampliar el parc d’habitatge 
municipal? En cap. Digui’m quan han treballat vostès aquestes polítiques? En cap 
moment. Per tant, no ens vingui a donar lliçons. Tots intentem fer-ho lo millor possible i 
està clar que en aquest pressupost s’han inclòs eixos socials, eixos de polítiques 
econòmiques, d’activitat i de molts àmbits que vostès no havien contemplat. Per tant, 
no ens digui que no hi ha res nou i que som continuistes. No és veritat, perquè hi ha 
moltes coses que en els seus pressupostos vostès no ho contemplaven. Per tant, 
dintre les possibilitats que tenim, anem treballant. Anirem tirant endavant aquests 10 
objectius que a l’inici d’aquesta sessió jo els he desgranat i els he anat posant al dia de 
com estan i, en cada un d’aquests 10 objectius que vam presentar i que vostès van dir 
que era una carta als reis, han pogut veure com s’han fet avanços, i encara no hem 
acabat el mandat. Per tant, és obvi que aquest govern treballa, és obvi que els 
objectius es té intenció de complir-los i molta part del seu discurs crec que cau pel seu 
propi pes.  

Sr Ruiz: en primer lloc,  vull agrair a la Sra. Vega que hagi fet propostes. Estic content 
que vostè hagi fet aquestes propostes, tant de la piscina com dels vestidors. Sempre 
he estat molt crític en com tenim les instal·lacions esportives al poble, sempre he estat 
molt crític. Lluito per elles, com vostè en el seu moment, i sempre he estat molt crític. 
M’agradaria fer el terra de la piscina? Evidentment. I lluitaré perquè es pugui fer. De la 
mateixa manera que els vestidors. S’ha de modificar el projecte que hi havia, perquè 
en el primer projecte estava contemplada una porta a l’entrada de vestidors. En el 
primer projecte hi havia projectada una porta que no es va fer en el seu moment 
d’entrada a vestidors. Per tant, s’hauria de modificar el projecte. Estem amb això, hi 
estem treballant. La setmana passada, vam estar amb els tècnics de l’Ajuntament una 
altra vegada mirant el tema del terra, els vestidors, perquè com sap, els vestidors del 
pavelló, no estan en condicions i no ho estaven quan vostè era regidora. Intentarem 
que es porti a terme. Dir-li que els faré en sis mesos, no puc. No obstant, li agraeixo 
les seves aportacions, Sra. Vega, jo sé que va lluitar molt com a regidora d’esports i 
m’agrada que recordi coses que, en el seu moment, no es van poder fer i que ara 
intentarem fer. Moltes gràcies. 

Sra. Casajuana: també penso com la meva companya, la Sra. Serra, que últimament 
els discursos són amb una qualitat argumentativa baixa, però amb una tirania 
subjectiva important. Aquí el que es porta és l’opinar sobre l’estat d’algú, com: “Sra. 
Casajuana no es posi nerviosa”. Com sap vostè com estic jo? Jo li podria dir a vostè, 
Sr. Mercader, tracti els seus discursos amb una mica més de qualitat argumentaria, 
amb un fil argumental una mica més elevat, més proporcional a tots els anys que ha 
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fet de polític i que, sincerament, jo no els noto. Si es tracta d’això, ho podem fer tots. 
En quan a les remunicipalitzacions. Miri, nosaltres ens presentem amb un programa, 
com qualsevol altre partit. Però nosaltres, en aquest govern, entrem al febrer del 2017. 
Per tant, no podem desenvolupar tot aquest programa, perquè entrem a la meitat del 
mandat i el que fem i ho anirem repetint, és fer un acord de govern. Acord de govern 
publicat a la pàgina de l’Ajuntament. En aquest acord, quan parla de les 
remunicipalitzacions, diu textualment: estudiar, fer els estudis pertinents per 
remunicipalitzar. Per tant, si us plau, acoti la seva opinió. Som conscients que, a la 
meitat del mandat, resulta complicat poder remunicipalitzar serveis. Si us plau, faci el 
favor de distingir el que són serveis bàsics dels que no ho són. Nosaltres hem parlat i 
hem fet molta pedagogia del servei bàsic de l’aigua. Pensem que l’aigua ha de ser 
gestionada per l’Administració pública i no per una empresa privada. Però no ho 
podem fer perquè el govern socialista va fer una adjudicació de 30 o 40 anys a una 
empresa privada. Per tant, ens resulta difícil poder trencar aquest contracte. En 
qualsevol dels casos, abans de fer-ho o no, caldrà fer un estudi previ. I això també 
passa amb l’escola bressol. Com hem entrat a la meitat del mandat, no podíem 
remunicipalitzar l’escola bressol d’un dia per l’altre. Què es va fer? Un concurs públic. 
Si, va guanyar Cavall de Cartró per preu i esprem que no ens torni a passar, 
intentarem fer un concurs públic on el que s’hagi de valorar sigui aquest criteri objectiu, 
però no amb un 50%, sinó que tinguem altres criteris subjectius que pesin més del 
50% a l’hora d’adjudicar-ho. Però per fer-ho, necessitarem experts, perquè el que no 
farem serà els de la casa, valorar aquests criteris subjectius. Ja que estem en aquesta 
dinàmica de dir opinions, jo també en diré una. Hem entrat nosaltres per entrar 
dinàmiques. Jo, als serveis de Territori, una de les primeres reunions que em demanen 
és una promotora demanant-me la connexió dels serveis a la rotonda de l’entrada de 
Malgrat. A mi aquesta reunió m’estranya. Per tant, una de les coses que volem fer és 
canviar dinàmiques. Una altra de les dinàmiques, és, per exemple, el donar 25.000€ 
cada any a una escola de futbol i no a una altra. I una altra dinàmica ha estat la gatera, 
que ja ho hem explicat. Donar a una associació la gestió d’una gatera, sense cap 
control, i no sabem exactament què. Ja sabem que el moviment animalista mou 
masses i vostès es dediquen a això, a intentar captar aquestes masses. Per una 
banda,  vostès són protectors i fan una gatera, però, per altra banda, els infants que 
fan educació en el lleure del Casal d’estiu municipal, cada any van a veure els dofins 
com fan voltes. Això és ser molt animalista i molt coherent. És estimar molt als 
animals. Jo a la meva filla li dic si vols veure animals, quan tinguin 20 anys ves a veure 
si els trobes pel mar, però no aniràs a veure com fan volteretes, perquè per fer 
volteretes, el què han passat. Per tant, la gatera ja vam fer una roda de premsa de què 
es tractava. Es va donar a algú la gestió d’un espai i això no ha anat bé. I no ha anat 
bé perquè ho diuen tots les informes tècnics. A partir d’aquí, vostès poden seguir fent 
bandera. Bueno, nosaltres ens explicarem. Hi ha dos tipus de fer política, populista i la 
veritat. Perquè, per nosaltres, miri que fàcil hagués sigut continuar amb la gatera, com 
vostès, vots que podem tenir, tothom content i vinga anar fent. Però, enlloc de 20 gats, 
50. Pressupostant 2.000€, quan en val més, una associació que hi ha alguns dels seus 
membres que han de demanar crèdits particulars per poder fer front a les despeses de 
la gatera. I així anem. I de moment la federació que assessora els drets dels animals 
diu que això és una mala gestió. I això ho diuen. Què s’ha de fer? Fer la feina ben feta. 
I com va d’opinions, anirem d’opinions. I fer la feina ben feta no vol dir captar els gats 
cadells que hi ha a les places i carrers i portar-los a una gatera. Vostè es pensa que 
estan bé els gats allà tancats? No. S’ha de fer feina in-situ, a les colònies. Això són 
projectes que funcionen a les ciutats des de fa molts anys. Però clar, potser no porten 
vots que és la seva finalitat. Passi pantalla. Jo, escolti’m, estic fent lo que vostè fa, 



 

 

subjectivitat i opinions. Passi pantalla i facin una oposició argumentada. No opinin. 
Vostè no sap el meu estat anímic. No sap si estic contenta, nerviosa, feliç, cansada o 
avorrida. No ho sap. I una altra cosa, canviïn orgull socialista per humilitat socialista, 
perquè els hi aniria bé. 

Sr.Serret: referent al servei socio-educatiu, el Sr. Mercader ens diu que externalitzem 
el servei. Potser no ens hem explicat molt bé. Parlem d’un servei externalitzat, que no 
vol dir que el servei en concret estigui externalitzat. La Sra. Casajuana abans també 
apuntava que el servei serà gestionat per l’Ajuntament i pel personal. Deixi’m que li 
digui que aquest pressupost intenta ajustar-se al que toca, s’ajusta a l’obligatorietat i a 
la llei pressupostària, per tant, un govern que toca de peus a terra, que - com els hi 
hem reclamat altres vegades a vostès -, també treballi la imaginació. I treballar la 
imaginació no vol dir posar-hi diners i prou, sinó vol dir fer projectes que moltes 
vegades no comporti un diner pressupostat prèviament. I perquè dic prèviament? Un 
exemple és la regidoria d’Inserció laboral, en el que el seu increment en el pressupost 
inicial i el final és gairebé d’un 500%. Per tant, amb això es demostra que, si els 
regidors de cada àrea busquen recursos, no només econòmics, poden acabar portant 
projectes. Projectes n’hi ha molts sobre la taula. Com li deia, el servei sòcio-educatiu 
n’és un. Un projecte que és per les persones, per empoderar-les. I empoderar-les no 
vol dir caritat. No vol dir donar diners, sinó donar recursos també assistencials, 
emocionals, socials, no només econòmics. I això passa també per fer cohesió i per 
treballar amb persones. L’àrea de Serveis a les persones és una àrea, i això no és cap 
noticia, en que hi havia una mancança de personal. Busquem i tenim imaginació per 
tenir més treballadors en aquella àrea i això és un fet. També demanava que 
l’ampliació del SAD fos una realitat. L’ampliem, en poca proporció, però l’ampliem. I 
tenir un SAD millor, en el que es pugui dotar a més persones d’aquest servei, no 
només vol dir dotar-lo de recursos econòmics, sinó de tenir prou recursos de personal 
per poder tirar els recursos endavant. I que la pila d’expedients per saber a qui se li ha 
de donar aquest recurs, pugui prosperar. I això a data 1 de febrer era bastant 
complicat. Actualment la pila va disminuint i aquesta és la línia d’aquest govern, reduir 
les llistes d’espera dels SAD i això passa per tenir recursos de personal que pugui fer 
reduir aquesta pila. Perquè podem dotar de molts recursos econòmics al SAD, però si 
no tenim personal que pugui reduir les llistes d’espera, no podrem prosperar amb els 
expedients. També dir-li que la línia d’aquest govern és buscar recursos de personal i 
per tant, també s’està fent en altres àrees. En referència a l’àrea de Sanitat, que 
l’apugem molt poc. Home, si. Hem reduït la partida d’activitats perquè s’està treballant 
transversalment a altres àrees entre elles amb coeducació, perquè entenem que les 
activitats de salut han d’estar vinculades amb la prevenció i promoció. Les estem 
treballant també des de l’àrea de Gent gran. Les estem treballant des de cada àrea 
específica i, per tant, tenir una partida elevada en una àrea que es treballa des d’altres 
llocs, no ho creiem oportú. Baixa d’aquí però en canvi baixa en serveis externs. Baixa 
en serveis externs perquè malauradament política territorial no pot dotar de recursos, 
perquè altra vegada ens tornem a trobar que la llei pressupostària no ens permet 
contractar gent que faci les inspeccions, per exemple, de legionel·la. Actualment, a 
Malgrat només s’estaven fent les inspeccions de legionel·la en els espais municipals i, 
en canvi, no es fa a la resta. I la veritat, com a regidor de Salut, com a titular d’aquesta 
àrea, vull dormir tranquil. I no fer aquestes inspeccions no em deixava dormir tranquil. 
Per tant, hi ha un increment on crec que és necessari i on creiem aquest govern que 
és necessari. Perquè vivim a un municipi on hi ha 18.000 habitants, un municipi turístic 
i on en certs llocs no s’estava fent les inspeccions que tocava. Cadascú té el seu límit 
de tolerància pel que fa a aquest aspecte. Evidentment es compleixen les normatives, 
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no dic el contrari. Però també com a nivell de professional sanitari, en el camp del que 
vinc, és un tema que em posa molt dels nervis. Jo vull dormir tranquil al 100%. Per 
altra banda, contestar a la Sra. Vega respecte al tema que hem parlat abans de la 
beca de llibres. Quan parlo del projecte del reciclatge no parlo pròpiament reciclar el 
llibre, sinó un projecte concret en una escola que té bastants alumnes i que la gestió 
dels llibres funciona d’una forma diferent a la que estem acostumats fins ara. Això 
acaba comportant que el cost total dels llibres d’aquell centre educatiu disminueixi i al 
disminuir la totalitat fa que les beques de llibres també. Com sabem que hi haurà 
aquesta disminució, hem acotat perquè com deia abans, volem un pressupost que 
toqui de peus a terra. 

Sra. Vega: començaré pel Sr. Serret i després continuaré amb ell. Jo entenc el que diu 
perfectament, però hi ha un tema, que després li diré a soles perquè crec que 
públicament no toca, per la gestió que estan fent de les beques. Després, en 
referència al pavelló, me diu que al projecte no hi havia una porta. Al projecte hi havia 
una porta. No es va fer res. El projecte era fer la porta i aprofitar els vestuaris de la 
piscina, i era una porta que agafava les dues entrades de la pista. Clar que no es va 
fer, si no es va fer el projecte, no es va fer la porta, és de sentit comú. És una de les 
qüestions que crec que els vestuaris no sé fins a quin punt no estan en normativa, no 
la sé. Quan vam fer-ho ens deixaven, però jo continuo pensant i ho he dit públicament i 
me reafirmo, en que per mi és com una ratonera. Em fa molta por i me n’ha fet 
sempre, que  aquells vestuaris quan hi hagi nens, no tinguin una sortida si passa 
alguna cosa, perquè per la part de darrera normalment està tancat. No sé ara, jo la 
vaig obrir. Però a part d’això són escales. I crec que, i continuo pensant, que 
haguessin hagut de fer un esforç i intentar fer això, perquè el cost no era tant elevat, 
perquè a més la Diputació ens donava una part, suposo, perquè em sembla que el 
cost eren uns 450.000€, més o menys. I era una de les coses que crec que són de les 
més prioritàries si estem treballant amb nens, perquè no tenen sortida d’emergència. 
Una persona amb reducció de mobilitat, no pot sortir. I això ens ho tenim que mirar i 
crec que ho haguessin tingut que pensar. I com a mínim que m’ho haguessin dit. Hi ha 
una cosa que no m’ha tocat a mi, però vull que consti en acta i és que el passeig 
Marítim està presentat el projecte a Madrid, des de l’any 2011. Llavors, es va anar, es 
va proposar, perquè costava entre 6 i 7 milions d’euros i em sobta que diguin que en el 
temps que es va governar, que no anava per mi ni vull que me contestin, només que 
consti en acta, es va lluitar molt perquè es trobessin aquests diners. No es va poder 
aconseguir, però no era un projecte d’ara ni que sigui idea seva. És un projecte que 
està a Madrid i que si hi hagués hagut diners s’hagués pogut fer. Simplement vull que 
quedi en acta. 

Sra. Ponsa: només comentar que la porta de la que parlen del pavelló, quan vostè 
estava a govern també la podien haver modificat en aquell moment. 

Sra. Vega: el projecte anava amb un altre i no ens ho van deixar fer. Li dic perquè si 
s’hagués pogut fer, s’hagués fet. 

Sr. Mercader: simplement un incís a la regidora. Espero que consti en acta el piropo 
de la Sra. Serra de poca vergonya. No tinc res a contestar perquè qui falta el respecte 
no es mereix la meva contesta. Pel que fa a la CUP suposo que el nivell argumental 
que ha fet servir la seva sòcia de govern suposo que és un nivell argumental molt alt, 
aquest de pocavergonya, i suposo que el seu nivell argumental de repetir règim del 78 
també és un nivell molt alt. Pel que fa a ERC, no li puc acceptar que les negociacions 



 

 

que vam dur a terme nosaltres amb la propietat de Can Palomo fossin nefastes perquè 
al gener les negociacions estaven obertes, hi havia una bona predisposició per 
ambdues parts i si no m’haguessin fet la moció de censura jo hagués seguit negociant 
i es portava al pressupost. Per tant, quina casualitat que entrin i es trenquin les 
negociacions. Potser ha passat alguna cosa. Haurien de parlar amb el propietari 
perquè no sé si estaria molt d’acord perquè nosaltres també vam parlar i sabem que hi 
va haver una altra oferta i van dir que no. Pe acabar, em sorprèn que ERC digui que 
necessita un estudi per tenir clar quines inversions fan a patrimoni. Em pensava que 
ho tenien clar i crec que tenen molta gent entesa en patrimoni per saber quines 
inversions s’han de realitzar i li agafo la paraula Sr. Roger, diu hem de mirar endavant 
no un any endarrere. Doncs vostès no mirin 30 anys endarrere constantment. 

Sra. Ponsa: per tancar, dir-li que aquest grup del qual vostè fa menció i no diu quin és, 
JxM i el que té l’alcaldia actualment, per si no ho sap li deixo clar. Aniré fent una mica 
de resum. Ha comentat que el 23 de novembre vam tenir una primera reunió de 
pressupost. Aquell dia nosaltres li vam fer arribar propostes, vostès les seves, vam 
estar parlant i vam dir que entre varies dates de les que es podrien fer el ple serien el 
20/12, el 22/12 i el 28/12. Li recordo que una de les seves regidores va comentar que 
tenia previst anar de vacances, igual que la portaveu del PP i que volien passar el 
Nadal amb el pressupost acabat. Si fem una mica de memòria, en el Ple de juliol del 
2015 es va aprovar el cartipàs, on hi havia la periodicitat de les sessions plenàries i 
que es pot posposar un màxim de 15 dies, per tant estem en termini totalment. Si han 
tingut una setmana de més, és una setmana de més per anar desglossant el 
pressupost. També dir-li que aquest pressupost, que portem gairebé tres hores, l’equip 
de govern l’hem estat desgranant tot i hem donat totes les explicacions, perquè els 
malgratencs i malgratenques sàpiguen on aniran destinades les nostres partides, les 
que portem avui a aprovació. Estem parlant d’un pressupost que ha sigut planificat i 
consensuat. No fem una carta als reis on no presentem una alternativa de pressupost. 
Perdoni que li digui Sr. Mercader, però és molt poc seriós presentar una alternativa de 
pressupost amb frases sense un numero. Si volen fer propostes serioses que 
representin els malgratencs i malgratenques, li demano que ho faci amb números, 
perquè està molt bé parlar de possibles coses que es poden fer però no quantificar-les. 
Tots sabem que tenim un pressupost de 20.208.000€ i aquí podem fer una sèrie de 
projectes i una sèrie de propostes. El que no podem fer és tot el seu programa 
electoral que és el que ens ha fet de proposta. Vostè ha estat on sóc jo i sap com 
funciona un pressupost. Per tant, fer una carta als reis, ara que estem en dates, em 
sembla molt bé, però era molt poc seriós. Vull que li quedi clar que aquest pressupost 
que vostè diu que estem tant desunits, l’hem fet molt planificat, pensant en les 
inversions que es podran fer amb el superàvit, no posant coses a la babalà, sinó 
pensant en que podem destinar aquest pressupost i en què podrem destinar el 
superàvit per tenir-ho tot molt clar. Nosaltres el que fem és complir promeses, fer un 
pressupost amb projectes veritables i concrets al darrera i que incloem la gent en 
decidir què es pot fer a Malgrat.  

Sra. Vega: No accepto el que vostè diu que jo no vaig donar números. Jo sí que 
portava números. Si vostès se’n recorden, vaig dir que el projecte dels vestuaris eren 
450.000€. 

Sra. Ponsa: no estic parlant de vostè, perquè no ens ha fet arribar cap proposta. 
Passem a votació. 
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Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 14 de desembre de 
2017. 
 
Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple, per deu vots a favor (JxM, ERC, PDC i 
CUP), un vot en contra (PP) i sis abstencions (PSC), acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2018 integrat pel 
Pressupost de l’Ajuntament i les previsions d’ingressos i despeses de la societat 
municipal Malgrat Turisme SL, que es detallen a continuació : 
 
1. Pressupost de l’Ajuntament 
 

 Pressupost d’ingressos: 
 

Capítol Descripció 2018

1 Impostos directes 8.828.000,00        

2 Impostos indirectes 250.000,00           

3 Taxes, preus públics  i altres ingressos 4.469.275,00        

4 Transferències corrents 4.615.350,00        

5 Ingressos patrimonials 138.000,00           

6 Alienació d'inversions reals 400,00                  

7 Transferències de capital 851.000,00           

8 Actius financers 36.000,00             

9 Passius financers 1.020.000,00        

Total pressupost d'ingressos 20.208.025,00      
 

 



 

 

 

 Pressupost de despeses: 
 

Capítol Descripció 2018

1 Despeses de personal 8.223.550,00        

2 Depeses corrents en béns corrents i serveis 7.610.500,00        

3 Despeses financeres 89.000,00             

4 Transferències corrents 432.375,00           

6 Inversions reals 2.781.600,00        

7 Transferències de capital -                        

8 Actius financers 36.000,00             

9 Passius financers 1.035.000,00        

Total pressupost de despeses 20.208.025,00      
 

 
 
2. Estat de Previsió d’ingressos i despeses de Malgrat Turisme SL 
 

Subgrup Descripció Import

70 Vendes de serveis -                  

75 Altres ingressos de gestió -                  

74 Subvencions 32.300,00      

Total previsió d'ingressos 32.300,00      

Subgrup Descripció Import

64 Despeses de personal 19.000,00      

62 Serveis externs 13.300,00      

Total previsió de despeses 32.300,00       
 

3. Estat de consolidació del pressupost general 
 

Capítol Descripció Ajuntament
Malgrat Turisme 

SL
Eliminacions

2018

(a)

1 Impostos directes 8.828.000,00          8.828.000,00          

2 Impostos indirectes 250.000,00             250.000,00             

3 Taxes, preus públics  i altres ingressos 4.469.275,00          -                     4.469.275,00          

4 Transferències corrents 4.615.350,00          32.300,00         32.300,00 -      4.615.350,00          

5 Ingressos patrimonials 138.000,00             138.000,00             

1. OPERACIONS CORRENTS 18.300.625,00        

6 Alienació d'inversions reals 400,00                    400,00                    

7 Transferències de capital 851.000,00             851.000,00             

2. OPERACIONS DE CAPITAL 851.400,00             

TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS (1 + 2) 19.152.025,00        

8 Actius financers 36.000,00               36.000,00               

9 Passius financers 1.020.000,00          1.020.000,00          

TOTAL INGRESSOS FINANCERS 1.056.000,00          

Total ingressos 20.208.025,00        32.300,00         32.300,00 -      20.208.025,00        
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Capítol Descripció Ajuntament
Malgrat Turisme 

SL
Eliminacions

2018

(a)

1 Despeses de personal 8.223.550,00          19.000,00         8.242.550,00          

2 Depeses corrents en béns corrents i serveis 7.610.500,00          13.300,00         7.623.800,00          

3 Despeses financeres 89.000,00               89.000,00               

4 Transferències corrents 432.375,00             32.300,00 -      400.075,00             

1. OPERACIONS CORRENTS 16.355.425,00        

6 Inversions reals 2.781.600,00          2.781.600,00          

7 Transferències de capital -                           -                           

2. OPERACIONS DE CAPITAL 2.781.600,00          

TOTAL DESPÈSES NO FINANCERES (1 + 2) 19.137.025,00        

8 Actius financers 36.000,00               36.000,00               

9 Passius financers 1.035.000,00          1.035.000,00          

TOTAL DESPESES DE CAPITAL FINANCERES 1.071.000,00          

Total despeses 20.208.025,00        32.300,00         32.300,00 -      20.208.025,00        
 

 
Segon. Aprovar les bases d’execució del pressupost. 

 
Tercer. Exposar-lo al públic, juntament amb els seus antecedents i justificants, per un 
termini de quinze dies hàbils, mitjançant inserció del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Quart. Considerar definitivament aprovat el pressupost, en el supòsit de que no es 
presenti cap reclamació durant el termini d’exposició al públic. 
 
Cinquè. Remetre còpia del pressupost, definitivament aprovat, a l’Administració de 
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.  
 
5. - Aprovació de la plantilla orgànica de l'Ajuntament exercici 2018 
 
Vist l’article 26 del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al 
servei dels Ens Locals de Catalunya, en concordança amb l’article 28 del Decret 
Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un únic text 
determinats preceptes de la funció pública a Catalunya, conforme les entitats locals 
han d’aprovar anualment la seva plantilla orgànica. 
 
Un cop analitzades les necessitats a curt termini de l'Ajuntament, mitjançant els 
treballs de preparació del pressupost de l'Ajuntament de Malgrat de Mar per l'anualitat 
2018, resulta : 
 
a) Modificacions de llocs relatius a funcionaris:    
 
- Es crea el lloc de Cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.  
- A Brigades, s’amortitza una plaça d’auxiliar administratiu per la cobertura d’una plaça 
d’administratiu.  
- Es crea una plaça de tècnica auxiliar d’esports que, quan es proveeixi, amortitzarà 
una plaça d’administratiu/va a serveis econòmics.  
- S’amortitza la plaça de tècnica auxiliar de Joventut  
- Es recuperen dues places d’agents de policia que, quan es cobreixin, comportaran 
l’amortització de tres places d’agents de vigilància i mobilitat, interins.  
 
Per tant la plantilla de personal funcionari resta predeterminada en 104 llocs de 
treball (98 efectius). 
 
b) Modificacions de llocs relatius a laborals  



 

 

 
- Es crea una plaça de Coordinadora d’Acció Social (PI)  
- Es creen dues places de Tècnics/ques auxiliars de TIC, la cobertura (PI) de les quals 
comportarà l’amortització de dues places d’auxiliar d’informàtica. 
- Es reincorporaran procedents de Malgrat Turisme SL.: una tècnica auxiliar de 
Turisme, dos auxiliars tècnics de Turisme i una auxiliar tècnica de Turisme (temporal). 
 
Per tant la plantilla de personal laboral resta predeterminada en 113 llocs de treball 
(111 llocs efectius). 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sra. Ponsa: Un cop analitzades les necessitats a curt termini de l’Ajuntament i 
mitjançant els treballs de preparació del pressupost per l’anualitat 2018, hi ha unes 
modificacions de llocs relatius a funcionaris. Es crea el lloc de cap de l’oficina d’atenció 
ciutadana; a brigades s’amortitza una plaça d’auxiliar administratiu per la cobertura 
d’una plaça d’administratiu. Es crea una plaça de tècnica auxiliar d’esports que es 
proveeix amortitzant una plaça d’administratiu a serveis econòmics. S’amortitza la 
plaça de tècnica auxiliar de joventut. Es recuperen dues places d’agents de policia 
que, quan es cobreixin comportaran l’amortització de tres places d’agents de vigilància 
i mobilitat interins. Per tant, la plantilla de personal funcionari resta predeterminada en 
104 llocs de treball, 98 efectius. Pel que fa a les modificacions de llocs relatius a 
laborals, es crea una plaça de coordinadora d’acció social. Es creen dues places de 
tècnics auxiliars de tecnologies, la cobertura es farà per promoció interna que 
comportarà l’amortització de dues places d’auxiliar d’informàtica. Es reincorporaran 
procedents de Malgrat Turisme una tècnica d’auxiliar de turisme, dos auxiliars tècnics 
de turisme i una auxiliar tècnica de turisme temporal. Per tant, la plantilla de personal 
laboral queda predeterminada en 113 llocs de treball. Dir que tots aquests temes que 
venen ara de l’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball s’han fet 
conjuntament amb les meses negociadores i els representants dels sindicats.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 14 de desembre de 
2017. 
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de 13 de desembre de 2017, el Ple, per deu vots a 
favor (JxM, ERC, PDC i CUP) i set abstencions (PSC i PP), acorda: 
 
Primer. Aprovar la Plantilla Orgànica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, que figura 
com a annex al present acord i que ha de regir durant l’exercici 2018 de conformitat 
amb el referit article 26 del Decret 214/1990 i l’article 28 del Decret Legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un únic text determinats preceptes de la 
funció pública a Catalunya. 
 
Així mateix, caldrà publicar-la en el BOP i en el DOGC, de conformitat amb l’article 28 
del referit reglament (214/1990) 
 
Segon. Comunicar el trametre còpia de la referida Plantilla Orgànica a l’administració de 
l’Estat (Ministerio para las Administraciones Públicas) i a la Generalitat de Catalunya 
(Departament de Governació i Relacions Institucionals). 
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                                  A N N E X  
 
PLACES RESERVADES A FUNCIONARIS DE CARRERA 
 
Llocs existents ............................................................................  104 
Llocs efectius ..............................................................................    98 
 
          NOM    NÚM.               GRUP         NIVELL    VACANTS 
 
1). Escala d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional...................3 
 

SECRETARI 1 A1 30 --- 

INTERVENTOR 1 A1 30 --- 

TRESORER 1 A1 22 1* 

 
* Per resolució de 18 de maig de 2017, la Direcció General d’Administració Local, autoritzà de 
forma excepcional al Sr. Joaquim Batlle Joher, a ocupar el lloc de treball de Tresorer, a petició de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 

2). Escala d’Administració General ..............................................................29 

 
TÈCNICS DE GESTIÓ  2 A2 24 -- 

ADMINISTRATIUS  14 C1 16 3 

AUXILIARS ADMINISTRATIUS 11 C2 14 1 

CAP OFICINA ATENCIO CIUTADANA 1 C1 16    1  

NOTIFICADOR 1 E 12 -- 

 
 El lloc del Sr. Joaquim Batlle Joher, si bé té una plaça d’Administratiu C1, ocupa el lloc de 

Tresoreria (per tant, no està inclosa dins les vacants).  
 

     
3). Escala d’Administració Especial .......................................................... 16 

 

DIRECTOR/A ÀREA TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT 

1 A1 30 1 

CAP D'AREA DE SERVEIS 
TERRITORIALS I MEDI AMBIENT 

1 A1 30 -- 

CAP DE L’ÀREA DE SERVEIS A LA 
PERSONA 

1 A1 22 -- 

ENGINYER/A(*) 1 A1 24 1 

CAP D'UNITAT ADMINISTRATIVA I 
SERVEIS TERRITORIALS 

 
1 

 
A1 

 
24 

 
-- 

TÈCNIC ARXIVER 1 A1 22 -- 

ARQUITECTE TÈCNIC 1 A2 20  

TÈCNICA MEDI AMBIENT 1 A2 20 -- 

TÈCNICA INSPECCIO OBRES-TRIBUTS 1 A2 20 -- 

TÈCNICA ACTIVITATS 1 A2 20 -- 

TÈCNIC AUXILIAR DE RÈGIM INTERN 1 C1 16 -- 

T. AUX. RESPONSABLE DE COMPRES 1 C1 16 -- 

TÈCNIC AUXILIAR DE CADASTRE  1 C1 16 -- 

TÈCNIC AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1 C1 16 -- 

T. AUX. ESTADÍSTICA I POBLACIÓ  1 C1 16  

TÈCNICA AUXILIAR D’ESPORTS** 1 C1 16 1 

  



 

 

(*) pendent de selecció 
(**) a proveir 
 
Cos de la Policia Local .......................................................................................56 
 
INSPECTOR  1 A2 26 -- 

SOTS-INPECTOR 1 C1 22 -- 

SERGENT  3 C1 20 1 

CAPORAL  7 C2 18 -- 

AGENTS 41 C2 16 2 

AGENTS VIGILANCIA I MOBILITAT 
      3(*) C2 12 

Interi-
natge 

 
(*) Aquests interinatges s’extingiran amb la cobertura de les 2 places d’agents que es 
recuperen. 

 
PLACES RESERVADES A PERSONAL LABORAL 
 
Llocs existents .......................................................................................... 113 
Llocs reals ................................................................................................. 111 

 
 

PERSONAL LABORAL ESTABLE A JORNADA COMPLERTA 
 
NOM    NÚM.                        CATEGORIA ASSIM.    VACANTS 
 

1) Tècnics superiors 
.............................................................................................. 2 

 
CAP D'AREA D'HABITATGE I 
PROJECTES URBANS 

1 A1-22 1 

TÈCNIC/A SUPERIOR JURÍDIC ADM. 1 A1-24 -- 

 
 
Tècnics mitjos .....................................................................................................16 
 
TREBALLADORA SOCIAL 4 A2-18 2 

EDUCADOR SOCIAL 2 A2-18 -- 

TÈCNIC DE GESTIÓ DEL GIS 1 A2-20 -- 

TÈCNICA INFORMÀTICA- COMUNIC. 1 A2-24 -- 

TÈCNICA D’INSERCIÓ LABORAL 1 A2-18 -- 

TÈCNICA DE COMUNICACIÓ- 
 PREMSA 

1 A2-22 -- 

DIRECTORA RÀDIO MALGRAT 1 A2-22 -- 

PROFESSOR RESPONSABLE EEAA 1 A2-20 -- 

PROFESSORS ESCOLA ADULTS 3 A2-18 3 

COORDINADORA D’ACCIO SOCIAL 1 A2-20 1 

 
Tècnics (categoria assimilada a Administratius)...................................................9 
 
COORDINADOR SERVEIS 
 TERRITORI 

1 C1-18 -- 

TÈCNIC AUXILIAR DE CULTURA  1 C1-16 -- 

COORDINADOR CONSERGES CENTRE 
CÍVIC 

1 C1-16 -- 

TÈCNIC AUXILIAR. BIBLIOTECA 2 C1-16 -- 
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TÈCNIC  AUX. ENSENYAMENT  1 C1-16 -- 

TÈCNIC  AUX. TIC  2 C1-16 2 

TÈCNIC  AUX. TURISME 1 C1-16 -- 

 
Auxiliars Tècnics (categoria assimilada a Aux. Administratius) .........................7 
 
INFORMACIÓ REGISTRE  1 C2-14 -- 

AUXILIAR D’INFORMÀTICA 2 C2-14 -- 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1 C2-14 -- 

AUXILIAR TÈCNICA DE TURISME 2 C2-14 -- 

 
Encarregats i personal qualificat d’oficis .........................................................      23 
 
ENCARREGAT D’ENLLUMENAT 
I MANTENIMENT 

 
1 

 
C2-16 

 

ENCARREGAT DE JARDINERIA 1 C2-16 -- 

ENCARREGAT SERVEIS D’OBRES 1 C2-16 -- 

OFICIALS 1ª ENLLUMENAT 3 C2-14 -- 

OFICIALS 1ª JARDINERIA 4 C2-14             1 

OFICIALS 1ª D’OBRES 2 C2-14  

OFICIALS JARDINERIA 3 C2-14 -- 

OFICIALS OBRES 4 C2-14 -- 

OFICIAL ENLLUMENAT 1 C2-14 -- 

SUPERVISOR DE QUALITAT 1 C2-14 -- 

TREBALLADORA FAMILIAR 1 C2-14 -- 

OFICIAL ESPEC. ESCTRUCT. LÚDIQUES  1 C2-14 1 

 
Personal no qualificat ........................................................................................... 16 
 
OPERARIS BRIGADA MUNICIPAL 16 E-12 5 

 
 OBRES (7) 

 JARDINERIA (8)  

 ENLLUMENAT(1) 

 
Subalterns ...........................................................................................................  21 

 
CONSERGES ESCOLES 2 E-12 1 

CONSERGES ESPORTS 6 E-12 2 

CONSERGE ESCOLA ADULTS 1 E-12 -- 

RECEPCIONISTA SERV. PERSONA (*) 2 E-12 -- 

CONSERGE CULTURA 
 POLIVALENT 

1 E-12 1 

CONSERGE CENTRE CÍVIC 2 E-12 2 

CONSERGE CULTURA POLIVALENT 1 E-12 1 

SUBALTERN SERVEIS PERSONALS 2 E-12 -- 

TELEFONISTA-INFORMADOR (*) 1 E-12 -- 

AGENT CÍVIC 3 E-12 1 

 
 (*) Un telefonista-informador passa denominar-se recepcionista serveis a la persona 
 
PERSONAL LABORAL TEMPORADA A JORNADA COMPLERTA 
 
NOM    NÚM.                        CATEGORIA ASSIM.    VACANTS 

 
Auxiliars Tècnics (categoria assimilada a Aux. Administratius) .........................4 



 

 

 
ENCARREGAT/ADA CASAL ESTIU            1                C2-14 1 

COL·LABORADORS CASAL ESTIU            2 C2-14 2 

AUXILAR TÈCNICA DE TURISME            1 C2-14 -- 

 
Subalterns ........................................................................................................... 15 
 
CONSERGE FIXA DISCONT. 1 E-12 1 

MONITORS CASAL ESTIU 14 E-11 14 

 
PERSONAL LABORAL TEMPORADA A JORNADA PARCIAL 
 
NOM    NÚM.                        CATEGORIA ASSIM.    VACANTS 
 
Tècnics mitjos .................................................................................................... 1 
 
MESTRE DE CATALÀ (ESCOLA 
D’ADULTS) 66,66% 

1 A2-18 1 

 
6. - Modificació de la Relació de Llocs de Treball, exercici 2018. 
 
Antecedents 
 
Objecte de la present modificació, aplicable a l’exercici 2018 
 
PERSONAL FUNCIONARI 
 
a) Modificacions de llocs relatius a funcionaris:    
 
- Es crea el lloc de Cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (fitxa 0108SG) 
 -Es crea una plaça de tècnica auxiliar d’esport (fitxa 0109SP) que, quan es proveeixi, 
amortitzarà una plaça d’administratiu/va a serveis econòmics.  
- A Brigades, s’amortitza una plaça d’auxiliar administratiu per la cobertura d’una plaça 
d’administratiu.  
- S’amortitza la plaça de tècnica auxiliar de Joventut  
- Es recuperen dues places d’agents de policia que, quan es cobreixin, comportaran 
l’amortització de tres places d’agents de vigilància i mobilitat, interins.  
- S’actualitza la fitxa 008SG, Secretaria alcaldia 
 
b) Modificacions de llocs relatius a laborals  
 
- Es crea una plaça de Coordinadora d’Acció Social (fitxa 0110SP) (PI)  
- Es creen dues places de Tècnics/ques auxiliars de TIC, (fitxa 0107SG) la cobertura 
(PI) de les quals comportarà l’amortització de dues places d’auxiliar d’informàtica. 
- Es reincorporaran procedents de Malgrat Turisme SL.: una tècnica auxiliar de 
Turisme, dos auxiliars tècnics de Turisme i una auxiliar tècnica de Turisme (temporal). 
- S’actualitza la fitxa 0058SP, Tècnic/a auxiliar educació. 
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Motivació a l’ordenament jurídic 
 
.- Reglament de Personal dels Ens Locals de Catalunya (Decret 214/1990), 29 a 32, 
169 i 170 cal destacar:  
 
"La relació de llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball 
que pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat dels existents a l'organització i 
correspon tant a funcionaris com el personal eventual i al laboral" 
 
"Mitjançant les relacions de llocs de treball, s'assignen les funcions, atribucions i 
comeses que realitza cada persona. En tot moment, correspon al president de l'entitat 
local assignar, per decret, les funcions específiques de les contingudes amb caràcter 
genèric en la relació de llocs de treball quan raons de servei ho requereixin". 
 
"El lloc de treball constitueix la unitat mínima operativa que s'identifica en una 
estructura administrativa. Per cada lloc s'ha d'especificar: DENOMINACIÓ, 
ENQUADRAMENT ORGÀNIC, CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS I/0 FUNCIONS 
ESPECÍFIQUES, REQUISITS PER OCUPAR EL LLOC, NIVELL I COMPLEMENT DE 
DESTÍ I ESPECÍFIC I FORMA DE PROVISIÓ DEL LLOC. 
 
“El complement específic retribueix determinades condicions dels llocs de treball. El 
seu establiment, depèn de la existència d’una valoració efectuada amb anterioritat, i 
que sigui aprovada mitjançant la relació de llocs de treball”. 
 
.- Real Decret Legislatiu 1/1997, de 31.10.1997, pel qual s’aprova la refosa en un únic 
text, determinats preceptes legals de la funció pública a Catalunya, aplicable a les 
Corporacions Locals en virtut de la Disposició Addicional 13ª, que literalment diu: Als 
efectes del que disposa l’article 2.2.c) (àmbit d’aplicació: Al personal al servei de les 
corporacions locals situades en el territori de Catalunya, en els termes que estableix la 
legislació de la funció pública local.), les referències de la present Llei al personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat, s’entendran fetes, també, al personal al 
servei de les entitats locals, situades en el territori de Catalunya, exceptuant-ne els 
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. Articles 29, 30, 32 i 33, on cal destacar 
el següent: 
 

“La relació de llocs de treball és pública i cal incloure-hi tots els llocs de treball de funcionaris, 
laborals i eventuals existents. El contingut de les relacions de llocs de treball serà, al menys, el 
següent: 
 

.- La denominació i característiques essencials dels llocs de treball. 

.- Els requisits essencials per ocupar-los. 

.- El complement de destí i, en el seu cas, l’específic, si són llocs de personal 
funcionari- 
.- El grup, la categoria professional i règim jurídic aplicable als llocs de caràcter 
laboral. 
 
Els llocs de treball seran ocupats, amb caràcter general, per funcionaris públics. 
Com a excepció, poden ser ocupats per personal en règim laboral: 
 
.- Si es tracta de llocs de treball de naturalesa no permanent o de caràcter periòdic i 
discontinu 
.- Si es traca  de desenvolupar activitats pròpies d’oficis. 



 

 

.- Si es tracta de llocs de treball de caràcter instrumental, corresponent a les àrees 
de conservació i manteniment d’edificis, equips i instal·lacions, d’arts gràfiques, 
d’enquestes, de protecció civil, de comunicació social, d’expressió artística, de 
serveis socials o de protecció de menors (sense la creació d’un cos de funcionaris 
adients al lloc de treball) 
 
.- Si es tracta de desenvolupar activitats que requereixin uns coneixements específics o tècnics 
especialitzats (sense la creació d’un cos de funcionaris adients al lloc de treball) 

 
.- Si es tracta de llocs de treball d’investigació. (sense la creació d’un cos de 
funcionaris adients al lloc de treball) 
 
.- Si es tracta de llocs de treball de docents(sense la creació d’un cos de funcionaris 
adients al lloc de treball) 
 
La creació, la modificació, la refosa i la supressió de llocs de treball es realitzaran en tot cas, 
mitjançant la relació de llocs de treball. 

 
Per proveir un lloc de treball, cal que hi consti a la referida relació de llocs de treball 
(s’excepcionen els casos on calguin executar tasques urgents, mitjançant personal amb 
contractes laborals amb una durada determinada). 

 
Obert el torn d’intervencions 

Sra. Ponsa: En aquest punt s’actualitzen les fitxes que s’han de regularitzar de cara a 
la valoració de llocs de treball que s’està portant a terme. Pel que fa al personal 
funcionari, es crea el lloc de cap de l’oficina d’atenció ciutadana. Es crea una plaça de 
tècnic auxiliar d’esport. A brigada, s’amortitza la plaça d’auxiliar administratiu per la 
cobertura d’una plaça d’administratiu. S’amortitza la plaça de tècnic auxiliar de joventut 
i es recuperen dues places d’agents de la policia i s’actualitza la fitxa de secretaria 
d’alcaldia. Pel que fa al personal laboral, es crea una plaça de coordinadora d’acció 
social. Es creen dues places de tècnics auxiliars de tecnologia. Es reincorporen 
procedents de Malgrat Turisme una tècnica auxiliar de turisme, dos auxiliars tècnics de 
turisme i una auxiliar tècnica de turisme temporal i s’actualitza la fitxa de la tècnica 
auxiliar d’educació.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 14 de desembre de 
2017. 
 
Vista la proposta de l’alcaldia, d’11 de desembre de 2017, el Ple, per deu vots a 
favor (JxM, ERC, PDC i CUP) i set abstencions (PSC i PP), acorda: 
 
Primer. Modificar la relació de llocs de treball (RPT) per a l’anualitat 2018, segons les 
dades proposades en els antecedents del present acord, i que es detallen 
seguidament:  
 
PERSONAL FUNCIONARI 
 
- Es crea el lloc de Cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (fitxa 0108SG) 
 
-Es crea una plaça de tècnica auxiliar d’esport (fitxa 0109SP) que, quan es proveeixi, 
amortitzarà una plaça d’administrativa a serveis econòmics.  
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- A Brigades, s’amortitza una plaça d’auxiliar administratiu per la cobertura d’una plaça 
d’administratiu.  
 
- S’amortitza la plaça de tècnica auxiliar de Joventut  
 
- Es recuperen dues places d’agents de policia que, quan es cobreixin, comportaran 
l’amortització de tres places d’agents de vigilància i mobilitat, interins.  
 
- S’actualitza la fitxa 008SG, Secretaria alcaldia 
 
PERSONAL LABORAL  
 
- Es crea una plaça de Coordinadora d’Acció Social (fitxa 0110SP) (PI)  
 
- Es creen dues places de Tècnics/que auxiliars de TIC, (fitxa 0107SG) la cobertura 
(PI) de les quals comportarà l’amortització de dues places d’auxiliar d’informàtica. 
 
- Es reincorporaran procedents de Malgrat Turisme SL.: una tècnica auxiliar de 
Turisme, dos auxiliars tècnics de Turisme i una auxiliar tècnica de Turisme (temporal). 
 
- S’actualitza la fitxa 0058SP, Tècnic/a auxiliar educació. 
 
Segon. Manifestar que les determinacions anteriors s'incorporen al Pressupost 
Municipal per l'exercici 2018, per tant les incidències de caràcter econòmic, d’haver-
n’hi, depenen de l'aprovació del mateix. 
 
Tercer. Publicar els present acords, juntament amb l'anunci que correspongui a 
l'aprovació definitiva del Pressupost de l'exercici 2018. 
 
Tanmateix, trametre còpia integra al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i al MAP, d'acord amb l'article 28 del 
Decret 214/1990, l’article 127 del T.R.R.L (Decret Legislatiu 781/86) i l’article 283.4 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la refosa de la Llei municipal i 
de Règim Local de Catalunya. 
 
Quart. Notificar els presents acords als interessats i interessades i a la representació 
legal i sindical del personal municipal. 
 
Cinquè. Comunicar el present acord a les àrees afectades i especialment a l’Àrea de 
Serveis Econòmics. 
 
7. - Valoració 4 llocs de treball que s'incorporen a la RLT del 2018 
 
Antecedents 
 
En sessió celebrada el dia 15 de febrer de 2007, l'ajuntament en Ple aprovà la 
Valoració de Llocs de Treball, amb la proposta retributiva resultant, del personal de 
plantilla de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, amb efectes 1 de gener de 2007. 
 



 

 

Ateses les necessitats de personal manifestades enguany s’ha procedit a modificar la 
relació de llocs de treball amb la creació de quatre nous llocs, la cobertura dels quals 
donarà lloc a l’amortització d’altres. 
 
En concret, han estat objecte d’anàlisi: 
 
a) Cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.  
b) Tècnic/a auxiliar d’esports.  
c) Coordinador/a d’Acció Social 
d) Técnics auxiliars TIC. 
 
Constituïda la Comissió municipal de Valoració, aquesta ha procedit, d'acord amb les 
respectives fitxes descriptives i els criteris emprats amb ocasió de la valoració de base, 
a valorar els llocs de treball indicats que tot seguit s'indiquen, amb les puntuacions que 
consten a l'acta de la sessió celebrada el dia 12 de desembre d'enguany. 
 
Del procés de valoració, en resulta una proposta retributiva en els termes consensuats 
i establerts en l'acord de 15 de febrer de 2007, que s'adjunta al present acord a tots els 
efectes legals. 
 
Normativa 
 
L’Art. 4 del RD. 861/1986, de 25 d’abril, pel que s’estableix el règim de les retribucions 
dels funcionaris d’Administració Local, estableix que l’establiment o modificació del 
complement específic exigirà, amb caràcter previ, que per la Corporació s’efectuï una 
valoració del lloc de treball, efectuada la qual, el Ple de la Corporació, a l’aprovar la 
relació de llocs de treball, determinarà aquells als que els correspon un complement 
específic, assenyalant la seva respectiva quantia. 
 
La Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del Estado per a l’any 2017, en el seu 
apartat Dos, estableix que l’any 2017, les retribucions del personal al servei del sector 
públic no podran experimentar un increment global superior al 1 per cent respecte les 
vigents a 31 de desembre de 2016, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de 
comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix,  
si bé, en el seu apartat Set indica que: allò disposat en els apartats anteriors s’ha 
d’entendre sens perjudici de les adequacions retributives  que, amb caràcter singular i 
excepcional, resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació 
del nombre d’efectius assignats a cada programa o el grau de consecució dels 
objectius fixats al mateix. 
 
Així mateix, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, pel que s’aprova el text refós de la 
EBEP; la Llei 30/84, de Mesures Urgents de Reforma de la Funció Pública en la seva 
part encara vigent; el RD: 861/1986, de 25 d'abril; la Llei 7/85, de Bases de Règim 
Local; el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
RD Leg. 2/2003; el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la 
refosa  dels textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, el 
Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per 
Decret 214/90. 
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Obert el torn d’intervencions 

Sra. Ponsa: Com ha llegit el secretari, es valoren quatre llocs de treball amb el manual 
antic i tal com hauran vist a l’expedient hi ha una acta signada conjuntament amb el 
representant dels treballadors. Aquests llocs que han estat objecte d’anàlisis són: cap 
de l’oficina d’atenció ciutadana, tècnic auxiliar d’esports, coordinador de protecció 
social i tècnics auxiliars de noves tecnologies.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 14 de desembre de 
2017. 
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de 13 de desembre de 2017, el Ple, per deu vots a 
favor (JxM, ERC, PDC i CUP) i set abstencions (PSC i PP), acorda: 
 
Primer. Aprovar la valoració dels llocs de treball que han de ser objecte de creació en 
la vigent relació de llocs de treball, amb la proposta retributiva resultant, amb efectes 1 
de gener de 2018, de conformitat amb l'acta que com annex s'adjunta al present acord 
a tots els efectes legals, i d’acord amb el següent: 
 

Lloc de treball A11 A12 A2 A3
Total 

A
B1 B2

Total 

B
C1 C2 C3

Total 

C
Total CF TOTAL

Tècnic/a auxiliar TIC 3 3 1 2 175 2 3 51 3 0 3 76 302 302

Tècnic/a Auxiliar Esports 3 3 1 2 175 2 2 39 2 0 2 38 252 252

Cap Oficina Atenció Ciutadana 3 3 1 2 175 2 3 51 3 0 3 76 302 302

Coordinador/a Acció Social 4 3 1 2 230 3 3 76 3 0 3 76 382 382  
 
Segon. Notificar aquests acords a la Comissió de Valoració de Llocs de Treball i  a 
l'Àrea de Serveis Econòmics. 
 
8.  Sol·licitud de la  bonificació de la part afectada de la façana amb motiu de la 
reforma i ampliació de la vivenda, al C/ Fonlladosa, 4. 
 
Antecedents 
 
En data 4 d´agost de 2017, la Sra. Meritxell Matas Sampere ha presentat instància 
registrada d’entrada a l’Ajuntament amb el número E2017008709, en la que sol·licita 
l’aprovació de la bonificació del 75% de l’Impost de Construccions Instal·lacions i 
Obres, de l’autoliquidació 2017/OBRA/117, atès que es tracta d’una finca afectada pel 
catàleg de béns protegits del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Malgrat de 
Mar. 
 
En data 14 de novembre de 2017, l’estat de l’autoliquidació, objecte de reclamació, 
girada a nom de la Sra. Meritxell Matas Sampere, amb NIF 77614804-Q, és el que es 
detalla a continuació: 
 
AUTOLIQUIDACIÓ OBJECTE TRIBUTARI CONCEPTE IMPORT ESTAT

ICIO 5.108,00

TAXA LLICÈNCIA URBANÍSTICA 769,90

FIANÇA 367,29

FIANÇA 987,80

Total 7.232,99

PAGAT2017/OBRA/117 CR FONLLADOSA, 4

 
 



 

 

 
Consideracions tècniques o jurídiques 
 
En data 29 de setembre de 2017, l’arquitecte municipal de l’Ajuntament, ha emès 
informe que literalment diu: 
 
“Sol·licitud de la bonificació de la part afectada de la façana amb motiu de la reforma i 
ampliació de la vivenda, al C/ Fonlladosa, 4.  
 
Consideracions  
 
1. Es sol·licita l’aplicació del que disposa l’apartat 3 de l’article 6 de l’ORDENANÇA FISCAL 4. 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, en relació a les obres de 
reforma i ampliació de l’habitatge del carrer Fonlladosa, 4.  
 
2. L’esmentat apartat diu:  

 
Per a les finques afectades pel catàleg de béns protegits del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Malgrat de Mar, i per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 
13 de juliol de 2005, s’estableixen les següents bonificacions:  
 
Finques amb protecció integral ................................... 95%  
Finques amb protecció tipològica o de façana ............ 75%  
Altres supòsits de finques afectades pel catàleg ......... 50%  
 
Correspondrà al Ple de la Corporació la declaració d’aquesta bonificació, prèvia sol·licitud 
de l’interessat en la mateixa instància de la llicència d’obres.  

 
3. L’edifici està inclòs en l’àmbit o conjunt C1 (fitxa 39 del CATÀLEG DEL PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL). La protecció prevista es la de composició de façanes.’’ 
 
L’article 101 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, regula el subjecte passiu de l’Impost 
sobre Construccions Instal·lacions i Obres. 
 
En virtut del que preveu l’article 6.3 de l’ordenança fiscal número 4 reguladora de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, que literalment diu: 
 
“Per a les finques afectades pel catàleg de béns protegits del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Malgrat de Mar, i per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de data 13 de juliol de 2005, s’estableixen les següents bonificacions: 
... 
 Finques amb protecció tipològica o de façana ............ 75% 
... 
Correspondrà al Ple de la Corporació la declaració d’aquesta bonificació, prèvia  
sol·licitud de l’interessat en la mateixa instància de la llicència d’obres.” 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 14 de desembre de 
2017. 
 
Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, el Ple, per assentiment 
dels disset membres assistents, acorda: 
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Primer. Concedir la bonificació del 75% de l’Impost de Construccions Instal·lacions i 
Obres de l’autoliquidació 2017/OBRA/117, d’import 3.831,00 euros atès que es tracta 
d’una obra a una finca afectada pel catàleg de béns protegits del POUM, a nom de la 
Sra. Meritxell Matas Sampere, amb NIF 77614804-Q, com es detalla, pels motius 
exposats anteriorment: 
 

AUTOLIQUIDACIÓ OBJECTE TRIBUTARI CONCEPTE
IMPORT 

INGRESSAT

IMPORT A 

RETORNAR

ICIO 5.108,00 3.831,00

TAXA LLICÈNCIA URBANÍSTICA 769,90

FIANÇA 367,29

FIANÇA 987,80

Total 7.232,99 3.831,00

2017/OBRA/117 CR FONLLADOSA, 4

 
 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada, al Departament 
d’Urbanisme i al Departament de Tresoreria de l’Ajuntament. 
 
 
9. - Dissolució de l'empresa municipal Malgrat Turisme, SL 
 
Inici de l’expedient per al canvi de forma de gestió de les activitats de promoció i 
foment del turisme i el comerç al municipi.  
Antecedents  
 
La Junta General de la societat amb capital íntegrament municipal Malgrat Turisme, 
S.L., en data 4 de desembre de 2017 ha acordat la dissolució de l’empresa, amb 
obertura del període de liquidació.  
 
En data 3 de juny de 2010, l’Ajuntament en Ple, adoptà el següent acord:  
 
4rt.-CONDICIONS PER A LA SUBROGACIÓ EMPRESARIAL DELS TREBALLADORS DE L’ÀREA DE 
TURISME DE L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR A LA SOCIETAT MUNICIPAL MALGRAT 
TURISME SL  
 
En data 21.04.2010 es formalitzà la constitució de l’empresa municipal MALGRAT TURISME, SL.  
 
Atès que alguns treballadors d’aquesta Corporació integraran la plantilla d’aquesta empresa, causant l’alta 
corresponent (i la simultània baixa de l’Ajuntament).  
 
Aquesta incorporació d’efectius humans provoca la subrogació de tot el personal municipal, amb plens 
drets i obligacions.  
 
Vist l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors.  
 
Vistes les voluntats manifestades pel personal afectat per aquesta subrogació, així com la representació 
legal i sindical de l’Ajuntament (UGT i CCOO).  
 
Aquest personal esmentat a la referida subrogació, amb les corresponents categories professionals, són 
els següents:  
 

 .- Sra. Ester Gil Mateu, Tècnica Auxiliar de Turisme, amb categoria assimilada al grup C1-16.  
 .- Sr. Antoni Riera Santarén, Auxiliar Administratiu d’Informació i Registre, amb categoria 

assimilada al grup C2-14.  
 .- Sra. Anna Mª Soteras Manchón, Auxiliar Tècnic de Turisme, amb categoria assimilada al grup 

C2-14.  
 .- Sra. Concepció Vives Aubanell, Auxiliar Tècnica d’Activitats Turístiques, amb categoria 

assimilada al grup C2-14.  



 

 

 
Vist el dictamen de la Comissió Paritària, referent a l’establiment dels criteris de la subrogació i al 
reconeixement de les següents garanties:  

 
 

1.- Garantia Professional  
 
La nova empresa Malgrat Turisme, SL respectarà la categoria professional acreditada a la 
relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Malgrat de Mar de tots/es els treballadors-ores 
afectats/ades per aquesta subrogació.  
 
2.- Drets econòmics  
 
La nova empresa Malgrat Turisme, SL respectarà íntegrament la massa salarial del personal 
afectat. Si el règim retributiu que aplica l’entitat suposa un increment de la massa salarial anual 
en tots els conceptes retributius consolidables pel personal transferit, s’aplicarà el règim retributiu 
més favorable. La forma d’abonament es realitzarà en 14 pagues; 12 mensualitats i 2 pagues 
extres.  
 
Es respectaran tots els conceptes retributius de l’Ajuntament de Mar a tots els treballadors/ores i 
conservaran el seu caràcter consolidable, sense que es puguin esdevenir mai circumstancials o 
no periòdics.  
 
La data d’abonament dels salaris es produirà entre el 28 i 30 de cada mes. Es considera que en 
cas d’incapacitat temporal (IT) s’abonarà el mateix percentatge de la base reguladora que a 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar.  
 
3.- Antiguitat  
 
L’empresa Malgrat Turisme, SL respectarà l’antiguitat que acrediti l’Ajuntament de Malgrat de 
Mar als treballadors/es afectats/des per la transferència. El personal afectat gaudirà del dret al 
venciment de triennis, en concepte d’antiguitat, corresponents al grup de procedència o al que 
pertanyi en el moment del seu compliment segons la categoria professional que assoleixi en 
l’estructura de la nova entitat. Els imports dels triennis es correspondran amb el que tingui 
assignats l’Ajuntament de Malgrat de Mar per al grup d’adscripció de cadascun dels 
treballadors/es.  
 
4.- Drets laborals i Beneficis d’acció social.  
 
El personal transferit, gaudirà dels mateixos drets laborals i beneficis de naturalesa social que 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, tingui establert actualment i en un futur per al personal propi, o 
en qualsevol cas els que reguli la normativa concordant que sigui d’aplicació.  
 
Com a drets laborals de directa aplicació, s’hi entendran els relatius entre d’altres, a vacances, 
permisos, permisos d’assumptes propis, llicències, jornada de treball establertes al conveni o 
acord d’aplicació al personal de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, com la resta del seu contingut. 
Correspondrà a l’empresa que els/les subrogui respectar els drets laborals esmentats.  
 
 
 
5.- Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar  
 
Les mesures legals de conciliació de la vida laboral i familiar aplicables al personal propi de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, es faran extensives al personal transferit, entretant mantinguin la 
seva vinculació laboral amb l’empresa que subroga el departament de turisme de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar.  
 
6.- Garanties de promoció Laboral.  
 
Es reconeix a favor del personal transferit, les garanties de promoció laboral següents:  
 
1.- A la formació i a la realització dels cursos organitzats per l’Ajuntament de Malgrat de Mar.  
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2.- Podran participar en les promocions internes per a ocupar llocs de treball vacants, catalogats 
de la mateixa categoria.  
 
7.- Garanties contractuals  
L’empresa Malgrat Turisme, SL assumirà el personal transferit, en règim laboral i amb la 
modalitat de contractació laboral fix o indefinit en funció de la seva relació contractual a 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, sense que això comporti la pèrdua del lloc de treball.  
 
8.- Retorn  
 
En el supòsit d’extinció de l’empresa Malgrat Turisme, SL o de la finalització de la prestació del 
servei establert entre Malgrat Turisme, SL i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, els treballadors/res 
afectats/des seran absorbits/des per l’Ajuntament de Malgrat de Mar amb la mateixa categoria 
professional que tenien en el moment de produir-se la subrogació, els drets econòmics inherents 
a la mateixa, actualitzats, i amb l’antiguitat acumulada fins al moment.  
 
L’incompliment de les condicions sociolaborals acordades en el present document per part de 
l’empresa, donarà lloc a la incoació del corresponent expedient sancionador per part de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar.  
 
9.- Acomiadament improcedent  
 
Als efectes previstos a l’article 56 de l’Estatut dels Treballadors, de donar-se un acomiadament 
respecte del personal transferit i aquest acomiadament es declari improcedent, l’opció de 
readmissió o d’imdemnització correspondrà al treballador/a. Si no s’efectua l’opció, s’entendrà 
com a feta a favor de la readmissió. Quan l’opció, expressa o pressumpta, sigui en favor de la 
readmissió, aquesta serà obligatòria per a l’entitat adjudicatària.  
 
10.- Aplicació Conveni d l’Ajuntament de Malgrat de Mar  
 
Serà d’aplicació sempre el Conveni col·lectiu vigent en cada moment per al personal de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar a tot el personal transferit en la subrogació a l’empresa Malgrat 
Turisme, SL  
 
En conformitat i acord del present document del Pacte de garanties del personal subrogat i 
transferit a l’Ajuntament de Malgrat de Mar.  

 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals, de 27 de maig de 2010.  
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 25 de maig, el Ple de l’Ajuntament, per CATORZE VOTS A 
FAVOR (PSC, PPC, ERC i ICV-EUiA) i TRES ABSTENCIONS (CiU), ACORDA:  
 
PRIMER.- Iniciar el tràmit per a la subrogació dels treballadors adscrits a l’oficina municipal d’informació i 
turisme, referits a la part expositiva, a l’empresa municipal MALGRAT TURISME, SL.  
 
SEGON.- Aprovar els criteris de la subrogació del personal afectat i el reconeixement de les garanties que 
s’han donat aquí per reproduïdes.  
 
TERCER.- Notificar el present acord als referits treballadors, a la representació legal i sindical dels 
treballadors i a l’autoritat laboral corresponent.  

 
Fonaments jurídics  
 
Segons l’art. 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regfuladora de les bases de règim 
local:  
 
Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente 
de entre las enumeradas a continuación:  
 
A) Gestión directa:  

 
a) Gestión por la propia Entidad Local.  



 

 

b) Organismo autónomo local.  
c) Entidad pública empresarial local.  
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.  

 

De l’informe d’Intervenció en resulta que, de l’anàlisi dels comptes corresponents a 
l’exercici 2016, que no difereixen en quant a estructura als d’exercicis anteriors, i de la 
previsió d’ingressos i despeses de l’exercici 2017, es pot concloure que no queda 
acreditat que la gestió per una societat mercantil sigui més sostenible i eficient que la 
gestió directa sense òrgan diferenciat, i que:  
 

 En el supòsit que l’Ajuntament mantingui les mateixes activitats que durant 
l’exercici 2017 va dur a terme Malgrat Turisme SL, les despeses corresponents 
podran ser assumides per part de l’Ajuntament amb les quantitats que 
destinava a la subvenció a l’empresa i amb l’increment d’ingressos per taxes i 
preus públics.  

 

 Caldrà eliminar l’aplicació pressupostària 91.4320.44900 (transferències 
empresa de turisme) existent durant l’exercici 2017 d’import 254.000 €.  

 
Pel que fa al capítol d’ingressos, caldrà que l’equip de govern faci una previsió en 
base:  
 

 Aportacions previstes per part dels hotelers.  

 

 Ingressos procedents de la utilització privativa del domini públic local durant la 
celebració de fires i mercats gestionats per aquesta àrea, en funció del preu 
aprovat a l’ordenança fiscal número 11, que fixa aquesta taxa en 7,47 €/m2 amb 
un mínim de 30 € per parada.  

 
En congruència amb la decisió de dissolució, es considera que resulta més sostenible i 
eficient que la gestió de les activitats de promoció i foment del turisme i el comerç al 
municipi, deixin de prestar-se per una societat mercantil local en liquidació i que es 
gestionin per la pròpia entitat local, sense òrgan especial d’administració.  
 
En compliment de l’acord plenari, de 3 de juny de 2010, apartat 8, relatiu al retorn dels 
treballadors/ores afectats en el supòsit d’extinció de l’empresa Malgrat Turisme, SL o 
de la finalització de la prestació del servei establert entre Malgrat Turisme, SL, els 
treballadors/res afectats/des seran absorbits/des per l’Ajuntament de Malgrat de Mar 
amb la mateixa categoria professional que tenien en el moment de produir-se la 
subrogació, els drets econòmics inherents a la mateixa, actualitzats, i amb l’antiguitat 
acumulada fins al moment  
 
D’acord amb l’art. 188.5 en relació amb els 159 i 169 del Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995 (ROAS), que regula el canvi de 
forma de gestió:  
 
5.- El canvi de forma de gestió d’un servei exigeix la instrucció d’un expedient i la 
tramitació del procediment, en els aspectes aplicables, a les quals es refereixen els 
articles 159 i 160 d’aquest Reglament.  
 
L’art. 160 del ROAS diu:  
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Procediment per a l’establiment de serveis.  
 
1. L’expedient instruït amb els documents a què es refereix l’article anterior s’ha de sotmetre a informació 
pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s’insereixin en el Butlletí Oficial de la Província, 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler d’anuncis de la Corporació. Simultàniament, s’ha 
de donar audiència als interessats i a les entitats que, si s’escau, han exercit la iniciativa.  
 
2. El ple de la corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments formulats, ha d’acordar l’establiment 
del servei, n’ha d’aprovar el projecte d’establiment i el reglament que el regula i ha de preveure els efectes 
econòmics que se’n deriven, en especial, en el pressupost.  
 

Acta de la Mesa de Negociació, de 9 de novembre de 2017.  
 
Obert el torn d’intervencions 

Sra. Martínez: Malgrat Turisme quedarà dissolta a 31 de desembre. Per això ho 
portem ara en aquest ple. El personal, tal com ha dit el secretari, i tal com quedava 
contemplat en el pacte de garanties de subrogació empresarial dels treballadors de 
data del 2010, es reintegrarà a l’Ajuntament amb les mateixes garanties professionals, 
drets econòmics actualitzats, antiguitat, drets laborals, beneficis socials i resta de 
garanties, segons consta en el punt d’aquest esmentat document. L’estructura de 
Malgrat Turisme passa a l’Ajuntament com a regidoria de promoció econòmica, on 
estarà integrat el turisme, comerç, indústria i pagesia. Al juliol del 2009 i per ordre 
d’alcaldia es va encarregar un informe a l’empresa Tangible per justificar tècnicament 
com gestionar de la millor manera possible el turisme de Malgrat de Mar i justificar que 
una empresa mixta de capital privat i públic era la millor opció per la gestió d’una 
regidoria de Turisme. Basats en el mateix informe, trobem suficients arguments per 
plantejar un model alternatiu, existent anteriorment a la creació d’aquesta empresa 
privada, que era el Consell municipal de Turisme i que, actualment, tenim intenció 
d’ampliar i que, a més a més de contemplar el turisme, contempli el comerç de la 
població, ja que actualment el personal de Malgrat Turisme treballa tant pel sector 
turístic com, colze a colze, amb l’Associació de comerciants per la dinamització del 
comerç local. Les conclusions a que va arribar aquell informe eren que, per assolir els 
màxims beneficis socials del turisme, ens calia un model basat en la qualitat i la 
diferenciació. Per tant, ens calia una gestió professionalitzada i coordinada amb el 
sector privat. La millor manera era la creació d’una societat mercantil que permetia la 
participació privada a l’accionariat, que ampliaria la base financera i per altra banda 
dotaria aquesta gestió de flexibilitat i agilitat. És a dir, que no es requeria d’acords 
plenaris per incrementar pressupostos o no tindrien fiscalització de forma prèvia. A dia 
d’avui, i sense posar en dubte en cap moment la feina feta pel personal de Malgrat 
Turisme, amb màxima professionalitat, des del govern no podem estar d’acord amb 
que la millor manera de gestió d’una regidoria sigui amb una externalització del servei. 
Si necessitem que la gestió sigui àgil i flexible hem de buscar solucions dins del mateix 
Ajuntament o ens plantegem que la resta de regidories tenen les mateixes necessitats. 
Hem de treballar per assolir la gestió òptima de totes les regidories i fer-ho des de dins 
de l’ens públic, amb el model en aquest cas d’un Consell de Turisme i Comerç. 
Entenem que les decisions que afecten a un pilar de l’economia de Malgrat i que 
transcendeixen de l’àmbit purament empresarial i esdevenen d’interès econòmic social 
general, han de ser preses de forma transparent i han de poder ser fiscalitzades, no 
només per l’equip de govern i l’oposició un cop l’any sinó també per tota la població a 
través de diferents Plens, que són oberts i de caràcter públic. Per tant, no seria un 
motiu pel qual des d’aquest govern acceptéssim aquesta externalització. Per tant, hem 
parlat d’agilitat, flexibilitat de gestió, fiscalització... segurament el punt que resta és la 



 

 

implicació del sector privat en la participació econòmica. En quant a aquesta 
participació econòmica, la previsió que es va fer en el seu moment al 2009 era 
d’implementar-ho en tres fases. En primera instància era que el sector privat apostés 
per una implicació econòmica gran. En part per falta de maduresa del projecte i en part 
per desconfiança del sector privat en el mateix, es va ajornar la participació. Si és ben 
cert que, a dia d’avui, hi ha aportacions econòmiques que fan de la majoria dels 
sectors, han estat més encaminades a cobrir serveis prestats que no pas a la 
participació econòmica d’una empresa mixta. No oblidem que es va fundar única i 
exclusivament amb capital públic. És per això, i en resum, que volem dissoldre Malgrat 
Turisme perquè els arguments i motius pels quals es va crear o no els considerem 
adients en alguns cassos, com la flexibilitat, agilitat, o no s’han assolit, com és la 
participació econòmica del sector privat. Considerem que la participació directe del 
sector és primordial i és per això que justifiquem que es formi el Consell municipal de 
Turisme i Comerç. La coordinació del sector privat es manté doncs fent-los formar part 
d’aquest consell que té caràcter consultiu, amb capacitats operatives per fer propostes 
segons necessitats, promoure programes, activitats turístiques i comercials així com 
potenciar la coordinació entre les diferents entitats i on la participació econòmica pugui 
estar en funció dels serveis prestats, com fins ara, i cobreixi l’aportació que a dia d’avui 
fa el sector sense descartar noves formules que dotin a la regidoria del pressupost per 
cobrir les necessitats de desenvolupament.  

Sr. Mercader: primer de tot, volem recordar que aquest expedient que es porta avui a 
Ple ja estava previst portar-lo al Ple municipal del mes de novembre a través d’una 
urgència, fet que feia que no es reflexes a l’ordre del dia la dissolució de l’empresa de 
Malgrat Turisme, després de set anys de la seva creació. Creiem que si s’hagués dut 
per urgència, era una falta de respecte eliminar una empesa amb tota la feina i 
dedicació que hi ha hagut per part de tècnics com de consellers de la part pública i 
privada. Finalment no es va portar al Ple municipal anterior perquè una hora abans es 
va celebrar la Junta extraordinària del consell d’administració de Malgrat Turisme i al 
no assistir-hi alguns membres del govern, no hi va haver suficient quòrum per aprovar-
ho i posteriorment portar-ho a Ple. Aquesta descoordinació entre els partís del govern 
no és la primera vegada que succeeix i aquest fet només és una mostra. Des dels 
socialistes, creiem que el procés de dissolució de Malgrat Turisme s’ha gestionat 
malament des de l’inici. Primer, el govern ho va anunciar en el Ple de febrer com un 
acord del pacte sense informar d’aquesta decisió a cap afectat ni a la ciutadania. 
Després van estar molts mesos d’incertesa sense dir res de com ho realitzarien ni van 
donar més detalls, fins que el PSC al setembre passat va demanar que es celebrés un 
consell extraordinari perquè el govern fes el favor d’informar als consellers, tant la part 
pública com privada, que formen part de l’empresa Malgrat Turisme sobre la decisió 
del govern de dissoldre-la. Fa un mes, ho volien portar per urgència firmant la proposta 
només un dia abans del Ple sense informar-nos i finalment no van poder per la falta de 
quòrum dins del propi govern. Creiem que és un procés molt mal gestionat el que avui 
porten a aprovació. Com els hem fet saber nosaltres no veiem cap avantatge en la 
dissolució de Malgrat Turisme. Ha dit que seria més transparent i fiscalitzador, 
recordem que passava auditories, per tant fiscalitzat ja ho estava, i transparent, 
s’aprovava dins del consell de Malgrat Turisme que hi ha tots els partits polítics. Algun 
no volia venir, però hi eren convidats, hi ha tota la part privada de càmpings, 
restauració... ; per tant, creiem que era prou transparent però també es podia dur a 
Ple, en aquest apartat que han inventat de disposicions i acords d’interès, i informar a 
tota la ciutadania en el Ple. Per tant, creiem que transparent i fiscalitzador ja ho era i 
creiem que el consell d’administració de turisme fa o pot fer les mateixes funcions que 
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el consell municipal de turisme. Per tant, no veiem que siguin un avantatge en aquest 
sentit. No li veiem cap avantatge, creiem que la seva dissolució farà que la seva 
agilitat, que tenia fins ara, no la tindrà a l’hora de fer diversos tràmits o contractacions. 
Pensem que la tornada a l’Ajuntament, tard o aviat, farà que ens surti més car a tots 
plegats i repercutirà, per exemple, en els viatges a fires que tenien l’objectiu de 
promocionar Malgrat arreu del territori. Només m’agradaria, a veure si em pot 
contestar si o no, i seguiré la meva part expositiva, que serà rapida. Vostè parla en 
nom del govern però li volem preguntar directament, com a regidora de Turisme, si, - si 
només depengués de vostè aquesta decisió -, dissoldria Malgrat Turisme. 

Sra. Martínez: Jo no tinc que donar una explicació de que Malgrat Turisme té 
avantatges. És vostè que me les ha de dir. Jo crec que estant dintre d’una regidoria es 
pot ser igual de flexible, s’ha de ser més previsor, això sí. I també es poden buscar 
mitjans per ser més flexible. Jo no li veig cap avantatge a tenir una regidoria 
externalitzada, que és el que tenim. Es va crear tant sols perquè volien més diners del 
sector privat que no han arribat. I si l’únic motiu era l’econòmic i no s’ha portat a terme, 
no té sentit que una regidoria estigui externalitzada. Perquè, si és per flexibilitat, 
segurament al Sr. Serret li encantaria tenir una regidoria de Serveis socials amb una 
flexibilitat extrema per poder donar compliment a totes aquelles persones que ens 
venen a demanar a Serveis socials o a Educació. Estaria encantada de poder donar 
les beques en els moments determinats. No estem parlant d’això. En el pressupost del 
2016 es van invertir 254.000€, però al 2012, es preveia que, al 2016, s’havien d’invertir 
492.000€, dels quals més del 50% havien de venir del sector privat. Això no s’ha 
produït. Per tant, és lògic que com a equip de govern i jo com a regidora pensi que no 
és necessari que aquesta regidoria estigui externalitzada. Jo des del primer moment 
vaig parlar amb els meus tècnics i els vaig explicar la situació i clar que costa explicar  
la gent que fa temps que està treballant i ho està fent bé i està portant un projecte, que 
el projecte s’ha acabat i que hem de portar un projecte nou, diferent. Però s’ha 
d’acceptar. Em penso que ja li he contestat tot. 

Sr. Mercader: Acabo, perquè saben perfectament la nostra posició i el nostre sentit de 
vot. No va ser l’únic motiu ingressar del sector privat. Un dels motius era agilitzar els 
tràmits. Comparar Turisme i Comerç amb Serveis socials o Educació, és una 
comparació fàcil, però no té res a veure un sector amb l’altre. En l’àmbit del turisme es 
necessita molt més aquesta agilitat, quan has d’anar a promocions de viatges i altres 
llocs. Vostè diu que ho havia explicat als tècnics, jo estic dient que els consellers, que 
formem part del consell d’administració, no vam rebre cap informació, ni la part pública 
ni la privada. També em costa d’entendre, que ERC vulgui dissoldre Malgrat Turisme 
quan, any rere any, ha participat en els consells d’administració, ha aprovat la seva 
gestió i en el seu programa no sortia la dissolució de Malgrat Turisme, com sortia al 
programa de la CUP. Tampoc ens creiem gaire el paper de la presidenta de Malgrat 
Turisme, la Sra. Ponsa, perquè no sabem en quin moment ens l’hem de creure, quina 
versió ens hem de creure. Si ens hem de creure la versió de quan era regidora de CiU, 
després candidata d’Unió i després de JxM: que ho volia dissoldre. Si ens hem de 
creure la versió de quan era regidora de Turisme, fa un any en aquest plenari, 
defensava que no ho volia dissoldre, perquè funcionava molt bé i ho havia comprovat 
com a regidora, o ens hem de creure la versió de la Sra. Ponsa que ara com a 
alcaldessa finalment ho dissol, tot i que diu, concretament a ràdio Palafolls, que podia 
afectar en l’agilitat, tornar a l’Ajuntament de Malgrat. Per tant, ens preguntem quina 
versió de la Sra. Ponsa ens hem de creure, si la primera, la segona, la tercera o no sé 
si ara la quarta. Des del PSC, ens sorprenem que els principals responsables de 



 

 

Malgrat Turisme, com són la regidora, juntament amb qui té l’alcaldia, que és JxM,  -  
sabem que no és el mateix tenir l’alcaldia que fer d’alcaldessa -, portin a terme la 
dissolució de Malgrat Turisme. Vostès al final són els responsables directes i últims 
d’aquest fet. Després de set anys, els socialistes no veiem cap motiu objectiu, tècnic, 
de funcionament ni de gestió per dissoldre Malgrat Turisme. Només veiem un motiu 
polític imposat, fruit d’un pacte de govern entre quatre partits, perquè no es produeixi 
la trencadissa i aquí hem de donar l’enhorabona a la CUP per haver aconseguit això, 
per haver complert un acord de govern i de programa electoral. Aquí els hem de donar 
l’enhorabona i crec que aquest gest d’humilitat socialista l’haurien d’agafar. Finalment, 
avui no hi ha excuses a dir en converses de carrer o converses de passadís de si uns 
partits de govern no dissoldrien Malgrat Turisme, però altres sí. Avui cadascun dels 
regidors de govern del Ple municipal tenen la responsabilitat amb el seu vot individual 
de si volen dissoldre o no Malgrat Turisme. No valen les excuses de passadís. Per 
acabar, els socialistes volem agrair i reconèixer públicament la feina feta pels tècnics 
tot aquest temps, feina mai creiem prou pagada, i també donar les gràcies a la feina 
dels consellers, tant públics com privats que han col·laborat durant aquests set anys, 
vostès inclosos, treballant per Malgrat Turisme. Per tot això, el nostre vot serà en 
contra. 

Sra. Martínez: Quan vostè era alcalde, des d’ERC o jo personalment, sempre que s’ha 
fet una reunió o s’ha proposta un projecte, hem sigut persones atentes a col·laborar. Hi 
ha hagut un consell de Malgrat Turisme, i, encara, que des de la vessant d’ERC i 
abans que jo mateixa en aquest lloc, es podia ser crític, hem anat i valorat la feina feta. 
Naturalment. Sempre valorem la feina ben feta per part dels tècnics. Només faltaria. I 
vostè en aquests moments està aprofitant la dissolució, que com he dit abans, podria 
ser dura pels seus tècnics, per fer política i tirar-nos a la cara les coses del passat de 
si havíem dit o no havíem dit o fet. Ho trobo fora de lloc. 

Sra. Serra: si parlem de Malgrat Turisme és evident que haurem de parlar de moltes 
coses, partint del fet que, en el moment que es va constituir aquesta societat, la 
majoria de regidors d’aquest plenari, si no recordo malament, no hi eren. Per tant, hi 
ha una sèrie de fets i antecedents que desconeixen i no han viscut en primera 
persona. Crec que les úniques regidores que quedem d’aquell mandat som la Sra. 
Vega i jo. Per tant, hi ha moltes coses que estan vinculades a la creació de Malgrat 
Turisme que en el seu discurs, Sr. Mercader se li escapen. Per tant, cau en l’error de 
dir que molts dels grups d’aquí no dissoldríem Malgrat Turisme, perquè vostè no 
recorda les al·legacions que va formular el grup de CiU, que va ser molt dur, molt 
crític. Va fer unes al·legacions molt contundents, contra la creació d’aquest organisme, 
i estaven basades en uns arguments de pes, tant era de pes que recordo que la Sra. 
alcaldessa s’ho va prendre molt malament, perquè vam utilitzar el terme frau de llei i 
no el va saber interpretar. Per tant, jo felicito a la Sra. Martínez perquè ha fet una 
exposició en aquet punt que crec ha estat molt objectiva i ha fet una síntesis, difícil de 
fer perquè ha passat molt temps i moltes coses. Ha fet uns síntesis molt clara dels fets 
i dels arguments que porten a prendre aquesta decisió. Deixar clar que no estem 
parlant de cap demèrit dels tècnics ni estem qüestionant la feina de cap treballador. El 
que s’està qüestionant és el projecte polític que hi havia darrera de Malgrat Turisme. 
Sempre hem criticat la manca de projecte. Malgrat Turisme, en aquest temps que ha 
estat vigent, no ha fet, des del nostre punt de vista i - en el seu moment vam tenir 
responsabilitat de Turisme i per tant sé molt bé del que parlo -, res extraordinàriament 
diferent del que es feia des de la regidoria i el Consell municipal de Turisme. Quan 
parlava vostè de falta de respecte o no reconeixement dels tècnics, jo li vull dir que de  
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feina, els tècnics i els consellers en van fer i molta. En el mandat 2003-2007 no hi 
havia Malgrat Turisme, hi havia un Consell municipal de Turisme. Se’n va fer molta i de 
ben feta i veníem de res. Vam haver de començar de nou. I tot i això, tot i que tothom 
reconeixia, el PSC i l’alcaldessa, la feina que s’havia fet, no es va tenir cap mirament 
en deixar fora de combat el Consell municipal de Turisme, sense cap alternativa. No 
es va tornar a constituir i no se’ns va donar ni les gràcies als consellers. Per això, a mi 
em sorprèn que digui això, perquè de feina se’n fa a molts moments i el que s’ha de 
valorar és el projecte polític que hi ha darrera. La Sra. Martínez ha apuntat un dels 
orígens d’aquesta empresa. Aquesta empresa va néixer perquè precisament es 
treballava en el Consell municipal de Turisme. En el discurs que jo llavors tenia de 
regidora, havia valorat el fet de fer un ens mixt. Perquè la participació del sector privat 
sempre era molt complicada de lligar o de saber i planificar. Buscàvem, mirant altres 
ajuntaments que tenien ens, com es treballava. Quan arrenca el mandat 2007, hi ha 
algú que toca d’oïda, perquè si coneixes la musica toques, però si toques d’oïda, 
passa que comets errors, perquè els projectes no te’ls creus i vols fer allò que has 
sentit, però no saps del què estàs parlant. Es va fer un viatge a una fira de turisme i es 
va tenir un contacte amb una empresa consultora que venen sopars de duro i ens va 
vendre que faria un projecte. Va cobrar els seus honoraris, que és l’objectiu principal 
que devia tenir i es van obtenir uns subvencions per crear un organisme mixt, de 
capital públic i privat. Nosaltres vam ser extremadament crítics, perquè es van 
desatendre tots els mandats i acords que s’havien adoptat en els plenaris parlant 
sempre d’un ens mixt i, al fina,l no es va fer res del que s’havia acordat perquè era 
complicat i com a vegades lo que es vol és tapar l’expedient i posar noms a les coses, 
i dir que fas coses, es va tirar pel dret i es va fer una empresa només de capital públic. 
Que des del nostre punt de vista no era res del que s’havia parlat ni del que es tenia 
l’objectiu de fer. Li vull recordar, quan vostè parlava de participació, transparència i de 
que tots estem representats, que en la primera etapa de rodatge d’aquesta empresa, 
el nostre grup no hi va ser representat ni cap grup de l’oposició. Per tant, de 
transparència zero i de participació, zero. Va ser al mandat 2011, en que el grup de 
CiU que llavors havia obtingut 5 regidors i amb el resta de grups de l’oposició, ERC i 
Iniciativa, que, en aquell moment, tenien majoria en el plenari, van posar sobre la taula 
que era inacceptable que l’empresa se seguís governant per un govern que no tenia la 
majoria de  representació del plenari i els vam obligar, - i va costar mesos i mesos 
perquè ja havia arrancat el mandat-,a  que se’ns incorporés en aquesta empresa. Per 
tant, transparència zero i participació, zero. Tot i això, hem estat sempre absolutament 
lleials amb el funcionament per no perjudicar al sector, perquè és un sector molt 
important que necessita el suport del municipi i de l’Ajuntament i pensem que la feina 
s’ha de fer. Per tant, quan es planteja dissoldre aquesta empresa, per nosaltres la 
proposta és benvinguda. La feina que s’està fent en aquest moment, es pot fer des de 
la regidoria de Turisme, igual que es feia abans. Quan sento que l’argument és 
l’agilitat, em posa els pèls de punta, perquè l’agilitat moltes vegades amaga altres 
coses que no són desitjables i ens agrada la màxima transparència. Si hem de trigar 
una mica més a fer una adjudicació, es triga una mica més. La pressa no es bona 
consellera. Per tant, quan vostè busca que hi hagi discrepàncies, no sé a qui es 
refereix, però a aquest grup no, perquè amb aquest projecte sempre ha estat crític. No 
va néixer mai amb un objectiu clar. L’objectiu de treballar de la mà del sector privat es 
pot fer igual i aquest és l’objectiu que mai hem de perdre de vista. En aquest impàs de 
temps s’han fet moltes coses, però també se n’han deixat de fer altres que eren molt 
importants i que, com que hi ha la composició que hi ha, moltes passen 
desapercebudes o no se li dona importància i hi ha activitats que ara s’estan agafant, 
com la pagesia, que ara s’està reprenent el treball  i penso que amb la regidoria es pot 



 

 

fer una bona fina, una feina participativa, engegant de nou un Consell de Turisme 
municipal o el nom que se li vulgui donar, que permeti la participació. No ens mourem 
gaire d’on hem anat, perquè la Sra. Martínez ha estat molt clara quan ha dit el que 
s’havia aconseguit amb la participació del capital privat. Aquest era el primer objectiu 
de constituir aquesta empresa i mai s’ha assolit. Hi ha una col·laboració, lògic, només 
faltaria, però l’objectiu que era tenir clar quina era la participació de cada una de les 
parts, no s’ha assolit mai i per tant no té massa sentit que continuem. Vostè diu que 
serà més car, m’agradaria que em portés els números. De moment ens estalviarem 
l’administració d’aquesta empresa, presentar els comptes, que tot això també té un 
cost econòmic important al cap de l’any. Per tant, amb aquests diners podem fer 
activitats. Volia explicar el nostre posicionament i no vull entrar més en els fets que en 
el seu moment vam criticar, perquè crec que la síntesi que s’ha fet era suficient. 

Sra. Casajuana: Per al·lusions. Sembla com si la CUP hagués imposat la dissolució 
de Malgrat Turisme perquè no ens enfadem o per l’acord de govern. Com són 
opinions, mirem els documents. En el Ple que aprova els pressupostos de l’any 2016, 
la CUP aportava una sèrie de propostes, entre elles la dissolució de Malgrat Turisme. 
Pot comprovar les intervencions de la portaveu de PDeCAT, la portaveu d’ERC i la del 
PP. Miri que li diuen, tothom diu que sí. Per tant, no ha pogut ser res imposat. Amb 
data anterior a aquest acord de govern, els tres grups municipals ja s’havien 
manifestat a favor d’aquesta dissolució. Ens quedaria el grup de JxM. Bé, són aquelles 
coses que es posen damunt de la taula i si hi ha una base argumental que comporta 
que no generi mal i es pugui fer, s’ha de dur a terme. Jo crec que la Sra. Martínez ha 
estat molt clara, quan l’estudi per fer Malgrat Turisme diu que, a data d’avui, les 
aportacions haurien de ser de 450.000€ i la meitat de capital privat, i no és així, perquè 
crec que no arribem ni a una desena part de la meitat de 450.000€, crec que estem 
parlant de 20.000€ o 30.000€. és quan alguna cosa no funciona. Si vostès haguessin 
detectat que això no funcionava, la manera de procedir era modificar aquest projecte 
tant ambiciós. Però, com aquesta modificació del projecte no està feta i els interessats 
de que continués Malgrat Turisme com una societat limitada són vostès i no ho han fet, 
no hi ha motiu per continuar. Insistim, seriem molt dolents si féssim això pensant que 
passant a regidoria estem fent un mal. Estem integrant, com ha dit la Sra. Martínez, 
una regidoria on li pertoca, que és a l’Administració pública. Per això agraeixo 
l’exposició que ha fet la Sra. Martínez perquè ha sigut absolutament clara i també de la 
meva companya la Sra. Serra. 

Sra. Vega: només volia fer-li dos preguntes a la regidora. Més o menys l’administrador 
m’ho va explicar però caldria que vostè en deixés constància. Com que s’absorbeixen  
lògicament els treballadors de l’empresa, la pregunta és: el sou és el que tenien a 
nivell d’Ajuntament o és el que tenien a nivell de Malgrat Turisme?. Agrair als tècnics la 
feina ben feta que han fet aquests anys. 

Sra. Martínez: el sou és el mateix que tenien quan van deixar l’Ajuntament, a més a 
més de l’antiguitat, etc.  

Sr. Mercader: Un apunt a la Sra. Serra, que habitualment llença la pedra i amaga la 
mà. Diu que, a vegades, l’agilitat porta a amagar certes coses i que no és bona. Si hi 
ha certes coses que no li agraden, li demanaria que les digués i que portés 
documentació. 
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Sra. Ponsa: Per poc que li agradi, tinc l’alcaldia i faig d’alcaldessa. Explicaré una mica 
als oients el tema del quòrum. El passat mes de novembre vàrem fer una sessió 
plenària de Malgrat Turisme i en aquell moment, a l’equip de govern ens faltava un 
regidor, perquè va tenir un imprevist. Perdó, dos regidors, però amb un ja fèiem per 
tenir quòrum. Quan vam fer al plenari, nosaltres no sabíem perquè no ens ho havia 
comentat l’administrador ni el secretari que necessitàvem aquest quòrum, perquè sinó 
ho haguéssim demorat. De fet, vam fer la sessió, es va passar a votació i, en acabar, 
l’administrador es va donar compte que faltava una persona. La regidora de Turisme, 
juntament amb l’administrador, els van venir a comentar i els van dir si, si us plau, 
podíem tornar a fer aquesta sessió, perquè ja havia arribat el regidor que havia tingut 
un imprevist, i que aleshores ja hi érem tots, però vostès van dir que no i que preferien 
que es tornés a fer un altre dia.  

Sr. Mercader: si vol li dic el que va dir, però crec que la deixaré en mal lloc, perquè els 
va dir que havia dos opcions tornar a repetir la sessió o acceptar que el regidor signés 
l’acta. 

Sra. Martínez: vaig pujar amb l’administrador i els vam dir que havia arribat el regidor 
que faltava i els vam dir de tornar a fer-ho, tal com va es va fer l’altre dia, que van ser 
10 minuts. Vam ser molt clars, vam dir tornem-ho a fer. Van dir que no i jo 
automàticament em vaig retirar. 

Sra. Vega: va pujar i va dir: si deixen signar al regidor que ha arribat i jo vaig dir que 
no. L’oferta que ens van fer era acceptar l’acta amb el regidor firmant després. En cap 
moment se’ns va oferir un ple. Vostè pot dir-ho i jo li accepto, vostè tindrà que provar-
ho i nosaltres també.  

Sra. Martínez: jo vaig pujar amb l’administrador i els vaig proposar repetir el ple o el 
consell que vam fer, tal com l’hem tornat a fer al cap de 15 dies. Vostès ho van 
entendre malament. 

Sra. Ortiz: Corroboro al cent per cent el que ha dit la Sra. Vega. El Sr. Mercader va 
respondre: “com nosaltres els socialistes som tant legalistes, no ho farem. Volem un 
altre Ple”. Puc trucar al Sr. Tarinas i veurà com ho ratifica. 

Sra. Ponsa: si això ha sigut així, haurem d’obrir un expedient a l’administrador. Però 
bé, continuem. Vostès estan parlant de JxM i dir-los que en política s’han de prendre 
decisions que, a vegades, són difícils, però que es porten a terme per responsabilitat i 
coherència, sempre pensant en l’interès públic i per donar compliment als objectius 
que es planteja l’equip de govern. Amb la recuperació de la regidoria es vol donar un 
nou impuls al turisme tal i com ha comentat la regidora, amb actuacions no tant 
basades en la captació de visitants, que ja s’impliquen els privats, com en incentivar i 
donar a conèixer els valors patrimonials, històrics i culturals que té el poble de Malgrat. 
La nostra feina no és fer de tour operador per garantir clients, sinó donar a conèixer 
Malgrat a l’exterior, perquè sigui un lloc atractiu i en benefici per la societat 
malgratenca. A tot el conjunt de Malgrat, incloent-los a tots. I m’agradaria preguntar-li 
si sap que és una S.L, Sr. Mercader. Vostè sap el que és? Són societats capitalistes 
que tenen com a objectiu aconseguir uns guanys econòmics. I aquesta S.L, com vostè 
sap, no ha contribuït a que la societat generi superàvit. No ha contribuït mai. I per tant, 
no se’n justifica la seva continuïtat. Dir-li que els privats estaven assabentats de que hi 
hauria la dissolució de Malgrat Turisme i, en cap moment, hi van posar cap 



 

 

impediment, perquè crec que tots anem a una. Anem a donar a conèixer el nostre 
poble amb tot el patrimoni que té, arreu del món.  

Sra. Ponsa: Passem a votació. Com sempre, dono vot lliure a tot l’equip de govern. 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 14 de desembre de 
2017. 
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de 13 de desembre de 2017, el Ple, per deu vots a 
favor (JxM, ERC, PDC i CUP), sis vots en contra (PSC) i una abstenció (PP), 
acorda: 
 
Primer.- Ratificar l’acord de la Junta General de Malgrat Turisme S.L., sobre dissolució 
de la societat i obertura del període de liquidació.  
 
Segon.- Incoar expedient per al canvi de forma de gestió de les activitats de promoció 
i foment del turisme i el comerç al municipi, que fins ara prestava Malgrat Turisme, 
S.L., perquè les presti l’Ajuntament de Malgrat de forma directa amb els serveis 
administratius propis, sense òrgan especial d’administració.  
 
Tercer.- En compliment de l’acord plenari, de 3 de juny de 2010, reincorporar a la 
plantilla municipal als treballadors/res afectats/des, amb les categories professionals 
següents:  
 

- Tècnica Auxiliar de Turisme, amb categoria assimilada al grup C1-16.(242 punts)  
- Auxiliar Tècnic de Turisme, amb categoria assimilada al grup C2-14.(160 punts)  
Resolució de l’Alcaldia 965/2010, de 21 d’abril).  
- Auxiliar Tècnica de Turisme, amb categoria assimilada al grup C2-14.(160 punts)  
- Auxiliar Tècnica d’Activitats Turístiques, amb categoria assimilada al grup C2-14. (160 
punts)  

 
Aquest personal seguirà desenvolupant la seva activitat laboral fins el dia que sigui 
executiu l’acord plenari de l’aprovació de la Plantilla Orgànica de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar amb l’aprovació del pressupost general corresponent per a l’exercici 
2018. 
 
Quart.- Modificar la plantilla orgànica municipal per a la incorporació de les places 
corresponents als treballadors/es que es reincorporen, així com la relació de llocs de 
treball.  
 
Cinquè.- Obrir un tràmit d’informació pública de trenta dies, en relació amb l’expedient 
instruït, mitjançant anuncis que s’inseriran en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació.  
 
Sisè.- De forma simultània al tràmit d’informació pública, donar audiència als 
treballadors/ores interessats/ades i als seus representants sindicals, pel mateix termini 
de trenta dies.  
 
Setè.- Cas de no presentar-se al·legacions, el present acord s’entendrà adoptat de 
forma definitiva.  
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Vuitè.- Realitzar les modificacions pressupostàries adients, amb la finalitat d’incorporar 
a les quantitats necessàries al Capítol I, corresponent a la despesa de personal per 
subvenir a les despeses salarials dels treballadors/ores que es reincorporen a la 
plantilla municipal amb càrrec a les partides del pressupost municipal que es 
destinaven a Malgrat Turisme S.L.  

Sra. Vega: per explicació de vot: no estic d’acord amb que es tanqui Malgrat Turisme, 
però com veig que recaptaran el personal, mantindran el que tenen i a favor dels 
treballadors, ens abstenim. 

Sra. Ponsa: dir-li que a la mesa negociadora que vam tenir el mes de novembre, ja 
vam tractar la reincorporació d’aquest personal a l’Ajuntament.  

10. - Modificació del contracte de gestió de la recollida de residus sòlids urbans 
 
Antecedents  
 
Per acord de l’Ajuntament en Ple, de data 12 de març de 2015, s’adjudicà a la 
mercantil Hermanos Alum, S.L., el contracte administratiu pel servei de recollida de 
residus de Malgrat de Mar, per un preu de 769.992,66 € anuals, amb l’IVA inclòs (del 
10%), de conformitat amb l’oferta presentada, formalitzant-se, en data 21 de maig de 
2015, el corresponent contracte.  
 
La gestió contractada s’inicià en data 1 de juny de 2015, amb una durada de quatre 
anualitats, podent-se prorrogar de mutu acord abans que finalitzi, sense que la durada 
total del contracte, incloses les pròrrogues pugui excedir de sis anys.  
 
Per acord del ple de 12.11.2015, s’acordà la modificació d’aquest contracte, consistent 
en l’increment de la freqüència de recollida de la fracció resta, en temporada baixa, as 
tots els dies de la setmana, fins que la recollida de les fraccions selectives estigui a un 
nivell de qualitat prou òptim que permeti reduir novament la freqüència de recollida. 
L’import d’aquesta modificació és de 24.211,20 € anuals i suposa un increrment en el 
preu del 3,46 %). 
 
Per acord del ple de 03.08.2017, s’acordà la modificació d’aquest contracte, consistent 
en incrementar en 13 diumenges (amb un servei de dues hores de durada, cadascun), 
des del 25 de juny fins al 17 de setembre. L’import d’aquest increment és de 2.017,95 
€, amb l’IVA inclòs. L’increment del preu d’aquesta modificació juntament amb 
l’anterior 3,46% + 0,26% = 3,72 %. (En aquest acord es detectà una errada, es va 
possar un IVA del 21% en lloc del 10%, legalment establert, la qual cosa caldrà una 
expressa correcció d’aquesta quantitat, en lloc de 2.219,50 € l’import correcte és de 
2.017,95 €). 
 
Consideracions tècniques  
 
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 11 d’abril de 
2017,s’adoptà entre d’altres aprovar la minuta de conveni que formalitzarà la 
col·laboració entre Ecoembes i l’Ajuntament de Malgrat de Mar mitjançant el foment de la 
participació d’establiments del sector HORECA (Hosteleria, Restauració i Càtering).  
 
Mitjançant aquest conveni Ecoembes es va comprometre a: 



 

 

 
a) Lliurar a l’Ajuntament en un sol punt de descàrrega els contenidors d’envasos 

lleugers per ubicar-los a la via pública. 
b) Entregar als establiments contenidors de mida petita. 
c) Formar als responsables dels establiments per a una correcta participació en la 

recollida 
d) Col·laborar amb l’Ajuntament en el seguiment dels resultats de la recollida 

selectiva 
 
Actualment, la recollida selectiva comercial es basa en les recollides porta a porta de 
les següents fraccions: fracció orgànica, fracció paper/cartró i vidre. Aquestes tres 
recollides estan molt consolidades tant per calendari i horari com per les tones 
recollides anualment qualitativa i quantitativament.  
 
El llistat d’establiments del sector HORECA el formen uns 200 establiments. 
Ecoembes ha facilitat el bujol, paperera o contenidor. Els establiments han de dipositar 
els envasos al contenidor ubicat a la via pública. 
 
Per tal d’implantar la recollida d’envasos i embalatges lleugers i no col·lapsar les àrees 
de recollida selectiva domiciliària, el més òptim es fer la recollida porta a porta 
comercial d’aquesta fracció. 
 
El servei serà de dos dies a la setmana amb una durada d’unes 3 hores per dia. 
 
El pressupost presentat per l’empresa Hermanos Alum, SL, 36.784,44 € / any (IVA 
exclòs), la qual cosa representen 40.462,88 €, l’any, amb l’IVA inclòs (del 10%) 
 
Per tal de millorar el funcionament de les tres mini deixalleries instal·lades al municipi 
es necessari ampliar els seus buidatges, 10 buidatges més a l’any. 
 
El pressupost presentat per l’empresa Hermanos Alum, SL es de 936,90 €/any (IVA 
exclòs), la qual cosa representen 1.030,59 €, l’any, amb l’IVA inclòs (del 10%) 
  
Informe de la tècnica de medi ambient, de 24 de juliol de 2017.  
 
Consideracions jurídiques  
 
L’art. 107.e del RD. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), relatiu a les modificacions  
no previstes en la documentació que regeix la licitació, estableix:  
 
Que es podrà efectuar, quan concorrin alguna de les següents circumstància: 
“Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, medioambiantals, de 
seguretat o d’ accessibilitat aprovades amb posterioritat a l’adjudicació del contracte”   
 
A més, la modificació del contracte no ha de superar el 10%, en més o en menys, que 
el contracte principal (107.2.d del referit TRLCSP). Cal entendre l’increment de totes 
les modificacions del contracte 
 
Atès que en l’estudi econòmic i financer no consta el preu per buidatge de les 
minideixelleries ni la recollida “porta a porta” de l’increment proposat, les dues parts 
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acorden aplicar a afectes del càlcul del cost de l’ampliació del contracte el preu/hora 
del servei de recollida establert en el Ple de Clàusules i en la Plica presentada en la 
licitació, per part de l’empresa adjudicatària. (S’estima que el servei de recollida 
addicional comportarà un total de 6 Tones, i és equivalent a 2 hores diàries addicionals 
de recollida; així 70,55 €/HORA, preu establert en el plec de clàusules i en l’oferta 
presentada, més l’IVA legalment aplicable (del 10%), la qual cosa representa un total 
de 77,60 €/HORA, amb l’IVA inclòs., amb un total de 10 hores setmanals, multiplicat 
per 52,14 setmanes  (Aquest increment representa un percentage del 5,39% del preu 
del contracte original).  
 
Aquesta recollida és de dos dies a la setmana i amb una dedicació de 3 hores al dia.  
 
L’increment proposat, de 41.493,47 € anuals, amb l’IVA inclòs, objecte del present 
acord  (40.462,88 € + 1.030,59 € €) representa un 5,39 % respecte del contracte 
original, i cal afegir-hi els dos increments anteriors. Per tant, ambdós increments 
anuals són: 3,46 % + 0,26% + 5,39% = 9,11%  
 
Informe del secretari i de l’interventor.  
 

Obert el torn d’intervencions 

Sra. Castellà: a Malgrat la gestió de la recollida fa uns anys que és segregada entre 
ciutadania i sector comercial, per diferents motius i objectius. Un d’aquests motius era 
augmentar la recollida, tant quantitativament com qualitativament. Un altre motiu era 
per no col·lapsar els contenidors ubicats a la via pública i que fossin exclusivament per 
la ciutadania i perquè per arribar a la taxa per generació, els estudis ens indicaven que 
s’havia de passar sempre per un porta a porta en totes les fraccions. Actualment, el 
porta a porta es fa de l’orgànica, paper cartró i vidre. Ens faltava la secció d’envasos. 
El passat estiu, a través d’ECOEMBES, es va fer un seguit de campanyes informatives 
als establiments del municipi i es va fer la distribució dels contenidors. Només faltava 
el poder fer el pas endavant i fer la recollida a través del servei de recollida de residus. 
Per tal de modificar i ampliar el servei, es modifica el contracte amb l’empresa actual 
de l’Ajuntament i a més a més s’actualitza i s’amplia el buidatge de les minideixalleries 
a 10 buidatges més a l’any.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 14 de desembre de 
2017. 
 
Vista la proposta de la regidoria de Serveis Públics, d’11 de desembre de 2017, el 
Ple, per assentiment dels disset membres assistents, acorda: 
  
Primer. Corregir expressament l’acord del Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 
03.08.2017, i en lloc de quantificar l’increment anual de la modificació en 2.219,50 €, amb 

l’IVA inclòs (del 21%), cal substituir-lo per la quantitat de 2.017,95 €, amb l’IVA inclòs (del 
10%). 
 

Segon. Modificar el contracte administratiu pel servei de recollida de residus de Malgrat 
de Mar formalitzat en data 21 de març de 2015, amb l’empresa “HERMANOS ALUM, 
SL”, en el sentit d’establir la recollida selectiva comercial, porta a porta, de la fracció 
orgànica, fracció paper cartró i fracció vidre (Aquest servei es prestarà dos dies a la 
setmana amb un total de 3 hores al dia). A més del buidatge de les tres 



 

 

minideixellaries instal·lades al municipi (amb un total de 10 buidatges més a l’any). 
Aquesta modificació entrarà amb efectes a 01.01.2018. 
 
Tercer. El cost de l’increment d’aquest servei és de 41.493,47 € a l’any i amb l’IVA inclòs 
del 10% (40.462,88 € + 1.030,59 €, l’any i amb l’IVA inclòs, respectivament).  
 
Quart. Imputar aquesta despesa anual, d’import 41.493,47 € a l’aplicació pressupostària 
23.1621.22700 del Pressupost General pel 2017.  

 
Cinquè. Facultar a l’Alcaldia, tan àmpliament com en dret sigui possible, per la 
tramitació dels següents acords, i per a la formalització del modificació aprovada.  
 
11. Aprovació de la revisió anual del Padró municipal d'habitants, amb referencia  
a 1 de gener de 2017. 
 
Antecedents 
 
Elaborats els resultats numèrics de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants 
amb referència a l’1 de gener de 2017, amb un total de 18368 habitants, havent 
finalitzats els terminis d’al·legacions de la xifra proposada per l’Institut Nacional 
d’Estadística, per no ser coincidents. 
 
Normativa aplicable 

 
 L’article 81.1 i següents del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats 

Locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, modificat per Reial Decret 
2612/1996, de 20 de desembre, preveu que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels 
seus padrons municipals amb referència a 1 de gener de cada any formalitzant les 
actuacions portades a terme durant l’exercici anterior. Els resultats numèrics de la revisió 
anual seran tramesos a l’Institut Nacional d’Estadística. 

 
 L’Institut Nacional d’Estadística si s’escau, obrirà un procés d’al·legacions si la xifra 

proposa per l’Ajuntament no és coincident amb la que disposa la base de dades de 
l’Institut Nacional d’Estadística. 

 
 A finals d’any el President de l’Institut Nacional d’Estadística, previ informe favorable del 

Consell d’Empadronament, elevarà al Govern de la Nació, la proposta de xifres oficials de 
població dels municipis espanyols, mitjançant Real Decret que serà publicat en el Butlletí 
Oficial de l’Estat. 

 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 14 de desembre de 
2017. 
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de 13 de novembre de 2017, el Ple, per 
assentiment dels disset membres assistents, acorda: 
 
Primer. Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de 
gener de 2017, amb un total de 18.368 habitants. 
 
Segon. Trametre a la Delegació Provincial d’Estadística la proposta de xifres de la revisió 
anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de gener de 2017, sense 
necessitat d’adoptar nou acord exprés. 
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12.  Sol·licitud perquè es tramiti una modificació puntual del POUM establint una 
nova distribució de percentatges dels diferents usos compatibles amb 
l'habitatge entre els admesos per al PP7 "Escultor Clarà i l'adaptació a les 
edificabilitats del PTMB si s'escau". 
 
Antecedents 
 
1. En data 16-5-2017 (RE 2017004786), el Sr. Joaquim Ginesta Rey en representació 

del Sr. Lluís Font Mias representant d’ESPACE RETAIL, SL, ha presentat un escrit 
en el que manifesta l’interès en desenvolupar el sector de sòl urbanitzable PP7 
Escultor Clarà, però modificant la distribució dels usos existents. 

 
2. El Ple de l’Ajuntament en sessió de 21-9-2017 va acordar acceptar la iniciativa de 

la modificació puntual del POUM. 
 
3. En data 26-10-2017, el Sr. Antoni Magin Simón en representació d’Espace Retail, 

SL, ha presentat la documentació necessària per la tramitació de l’Avanç de la 
modificació del POUM en el sector Escultor Clarà. 

 
4. En data 30-10-2017, el Sr. Lluís Font en representació d’Espace Retail, SL, ha 

presentat document signat per Buildingcenter, SAU, mostrant la seva conformitat a 
la proposta presentada. 

 
5. En data 6-11-2017, el Sr. Antoni Magin Simón en representació d’Espace Retail, 

SL, ha presentat document segons el qual declarara tenir acords de compra-venda 
de les finques de Buildingcenter, SAU, i de la Sra. Mercedes de Caralt. 

 
Consideracions jurídiques 
 
En data 6-11-2017, l’arquitecte municipal i cap de l’àrea de territori i sostenibilitat, ha 
emès informe favorable. 
 
“1. El document consta de memòria, normes urbanístiques, plànols d’informació, i annexes 
(informe de sostenibilitat econòmica de la modificació puntual, avaluació econòmica, estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada, memòria social, documentació ambiental, i identitat de les 
persones propietàries). Ha estat redactat per reverendo-ginesta arquitectes associats, SLP i 
subscrit pels arquitectes Narcís Reverendo, col·legiat 19386/0 i Joaquim Ginesta, col·legiat 
17389/4. 
 
2. L’acord del Ple en el que es va acceptar la proposta de modificació va establir les següents 
condicions: 
 

- Mantenir el coeficient d’edificabilitat de 0,47 m²/m². 
- Establir aquesta distribució d’usos al sector: 

 

Tipologia Ús Condició Sostre m² 

Dominants 

Habitatge mínim 51% 20.614 

Terciaris màxim 
40% 

16.168 

Compatibles Hoteler màxim 9% 3.638 

Global     40.419 



 

 

- El pla parcial haurà de preveure les actuacions necessàries en relació a les restes 
pertanyents a l’explotació de les mines de Can Palomeres, d’acord amb les disposicions 
que es prevegin en la modificació del catàleg que s’està tramitant. 

 
3. La modificació del contingut del POUM es restringeix a la fitxa del sector ‘‘Escultor Clarà’’ 
(PP7). A continuació es mostra la proposta de nova fitxa de definició del sector. 
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4. Pel que fa a les condicions esmentades en l’acord de Ple, la primera, relativa al coeficient 
d’edificabilitat, es compleix, perquè es manté en el valor de 0,47 m²/m². La segona, que fixava 
la distribució d’usos del sector segons la taula abans reproduïda, també es compleix pel que fa 
a la determinació dels usos d’habitatge i dels terciaris com a dominants amb les proporcions 
establertes de mínima del 51% i màxima del 40% respectivament.  
 
5. En relació als usos hotelers, que es fixaven com a compatibles, la condició imposava un 
percentatge màxim del 9% del sostre del sector. L’article 265 de la normativa urbanística del 
POUM estableix segons el grau de permissibilitat les diferents tipologies d’usos i defineix així 
els compatibles: 

 
Usos compatibles: són els altres usos, generals o específics, admesos a la zona, subzona, 
sistema o sector, per no ser contradictoris amb l’ús o usos dominants i que es mantenen en 
una proporció minoritària. En determinats casos, la implantació dels usos compatibles pot 
estar limitada per una sèrie de condicionants. En els àmbits sotmesos a reparcel·lació 
representaran un percentatge de sostre igual o inferior al 15 %. 

 
Per tant, és aquest índex del 15% el que ha de ser considerat com a límit pels usos hotelers.  
 
6. La tercera condició es refereix a l’obligació del pla parcial de preveure actuacions en relació 
a les restes pertanyents a l’explotació de les mines de Can Palomeres. Aquesta condició ha 
estat incorporada a la fitxa com objectiu a assolir en el desenvolupament del sector, quedant 
també complimentada. 
 
7. La fitxa també ha incorporat com a objectius la construcció d’un nou accés a la població des 
de la carretera N-II, l’emplaçament dels espais lliures de manera preferent en el front de la dita 
carretera, i la concreció, en relació a la rotonda entre l’avinguda Costa Brava i el carrer Manuel 
de Falla, de que, a més d’assumir-ne els costos, caldrà també dur a terme la seva construcció 
efectiva.  
 
8. També s’estableix una densitat màxima d’un habitatge per cada 80 m² de sostre que el pla 
parcial assigni a aquest ús, amb el límit de 42 hab/Ha que estableix el POUM en la mateixa 
fitxa, que dóna com a màxim possible 361 habitatges. 
 



 

 

9. Es reformula el còmput del mínim de sostre d’habitatge de protecció pública que cal preveure 
en desenvolupar el pla parcial. Aquest serà de 1.198,20 m² a afegir al 20% del sostre que 
assigni el pla parcial a l’ús d’habitatge. 
 
10. Així mateix, s’ha establert com a obligatòria la cessió de terrenys amb destí a habitatge 
dotacional en una superfície mínima de 2.000 m². En la proposta de pla parcial adjunta a la 
sol·licitud de modificació de POUM aquesta superfície era de 2.210 m². 
 
11. S’han proposat els terminis de desenvolupament del sector següents: 
 

El termini per a la presentació del Pla parcial, dels projectes de reparcel·lació i 
d’urbanització és d’un any des de l’entrada en vigor del planejament. El termini per a 
l’execució de les obres d’urbanització serà de dos anys des de la publicació de 
l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització. 

 
Conclusions 
 
Considero que procedeix aprovar l’avanç de Modificació puntual del POUM de Malgrat de Mar 
“Distribució d’usos del sector PP7 Escultor Clarà”. 

 
En data 6-11-2017, la tècnica de medi ambient ha emès el següent informe: 
 
“L’empresa consultora redactora d’aquesta documentació ambiental és Serpa, Enginyeria i 
consultoria ambiental, SL i la data de redacció l’octubre de 2017. 
 
L’objecte d’aquest document ambiental estratègic de la modificació puntual del POUM de 
Malgrat de Mar per distribució d’usos del sector PP7 Escultor Clarà té la finalitat de justificar 
que el desenvolupament de la modificació puntual no té efectes ambientals significatius sobre 
el medi ambient.  
 
La documentació ambiental presentada té la següent estructura: 
 
1.- Introducció 
2.- Caracterització de la situació actual dels aspectes ambientalment rellevants a l’àmbit del Pla 
3.- Relació del Pla sobre els Plans sectorials i territorials concurrents 
4.- Objectius ambientals fixats per la modificació puntual 
5.- Descripció de la Modificació puntual 
6.- Efectes ambientals previsibles al Medi Ambient 
7.- Avaluació ambiental de la Modificació 
8.- Recomanacions ambientals 
9.- Mesures de seguiment ambiental 
 
 Les consideracions ambientals dels diferents apartats són: 
 
1.- Introducció 
 
L’equip redactor justifica que la Modificació del POUM està sotmesa a avaluació estratègica 
simplificada per no constituir variacions fonamentals de les estratègiques, les directrius i les 
propostes o de la cronologia del pla. 
 
2.- Caracterització de la situació actual dels aspectes ambientalment rellevants a l’àmbit del Pla 
 
Es detallen diferents aspectes característics de l’àmbit; territorial, medi físic, medi natural, àrees 
de risc i medi humà.  
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Cal destacar les mencions que es fan en l’apartat de fauna, on es detallen les diferents 
espècies forestals d’aus que es troben presents en les masses boscoses d’alzinars i suredes 
de l’entorn i s’han localitzat també dins de l’àmbit del Pla. La colònia de ratpenats, tant les 
espècies d’hivernada com les de cria i les comunitats i entorns naturals considerats com a 
hàbitats d’interès comunitari per la Directiva Hàbitats en la zona forestal del municipi. 
 
En l’apartat del paisatge es detalla que el Municipi està dins una àrea de Paisatge d’Atenció 
especial (PAE), concretament el d’Espais agrícoles del Maresme i La Tordera.  
 
Respecte a l’apartat de canvi climàtic, s’haurien d’actualitzar les dades del PAES amb les 
actuals del PAESC.  
 
3.- Relació del Pla sobre els Plans sectorials i territorials concurrents 
 
4.- Objectius ambientals fixats per la modificació puntual 
 
Els objectius ambientals que s’han considerat necessaris per fer el posterior procés d’avaluació 
ambiental són: 
 
- model territorial i ocupació del sòl 
- cicle de l’aigua 
-ambient atmosfèric 
- gestió de residus i materials en la urbanització i l’edificació 
- sostenibilitat i eco eficiència en la urbanització i l’edificació 
- biodiversitat territorial, permeabilitat ecològica i patrimoni natural 
- qualitat del paisatge 
  
5.- Descripció de la Modificació puntual 
 
6.- Efectes ambientals previsibles al Medi Ambient 
 
En la identificació i valoració dels possibles impactes no n’hi ha cap de crític ni sever, tots són 
moderat i/o compatible. 
 
També cal tenir en compte que algun d’aquests no són efecte directe de la modificació puntual 
sinó del futur desenvolupament del sector. 
 
7.- Avaluació ambiental de la Modificació 
 
S’adjunten taules amb els objectius i els criteris ambientals i la seva incorporació al Pla. La 
proposta presentada indica el llistat per vectors, cal assenyalar que són objectius generals. 
 
8.- Recomanacions ambientals 
 
En aquest apartat, concreta les mesures en funció dels objectius establerts en l’apartat anterior. 
Manquen les recomanacions per la singularitat de d’indret, la proximitat de l’espai Xarxa Natura 
2000, Can Palomeres.  
 
9.- Mesures de seguiment ambiental 
 
Conclusions 
 
En les Modificacions puntuals del POUM són objecte d’avaluació ambiental simplificada 
aquelles que no suposin variacions fonamentals, en aquest cas es valora que l’actual projecte 
hauria d’estar sotmès a Avaluació Estratègica Ordinària, ja que inicialment en el POUM no es 
preveia la infraestructura de rotonda en la N-II, en zona d’influència de l’Espai Xarxa Natura 
2000; acostant actuacions dures i fixes a zones més sensibles; així com les mesures en els 



 

 

diferents àmbits que implicaria aquest tipus d’infraestructura, afectació en contaminació 
lumínica, contaminació sonora i contaminació atmosfèrica.  
 
S’han desenvolupat acuradament els diferents objectius ambientals per legislació ambiental 
sectorial. Es valora que s’ha realitzat un treball prou acurat en els apartats descriptius però poc 
concrets en els detalls d’accions i propostes vinculades a l’Espai Xarxa Natura 2000, Can 
Palomeres.  
 
La proximitat de l’Espai Xarxa Natura 2000, zona d’especial conservació, queda poc justificada 
la no alteració de les espècies que es protegeixen i la implícita relació entre els dos àmbits 
Xarxa Natura 2000, Can Palomeres i La Tordera. Caldria desenvolupar més els diferents 
vectors ambientals i el seu possible impacte en les espècies protegides; així com les propostes 
d’accions vinculades a mitigar al màxim l’efecte negatiu que poden esdevenir; com ara tipologia 
de lluminàries, tipologia d’espècies arbòries en les zones verdes, instal·lació de caixes niu tant 
per ocells com per ratpenats, entre d’altres.  
 
En el document que es redacti per l’aprovació inicial de la Modificació del POUM caldrà 
desenvolupar aquests diferents aspectes.” 
 
En data 7-11-2017, la  cap de la unitat administrativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat  ha emès 
l’informe següent, amb la conformitat del secretari de la corporació. 
 
“1. Normativa aplicable 
-  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei d'Urbanisme, 

modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer 
-  Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 

(RLU) 
- Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de Plans i Programes, en tot allò que no 

s’oposi a la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental. 
-  Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 

de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l’impuls de l’activitat econòmica. 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya. 
-  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 

Públiques 
 
2. Anàlisis de la proposta: 
 
a) Objecte: 
 
Aquest Avanç de Modificació del POUM té per objecte una nova distribució d’usos al sector de 
sòl urbanitzable PP7 Escultor Clarà. Actualment el POUM, en aquest sector limita els usos 
diferents a l’ús residencial al 15%. La proposta consisteix en: 
- Ampliar l’ús terciari a un màxim del 40% del sostre total del sector. 
- L’ús d’habitatge serà com a mínim del 51%. 
- L’ús hoteler és un dels usos compatibles i no podrà superar el 15%. 
- Creació d’un nou accés al municipi des de la carretera N-II que serà finançat i executat pels 

propietaris del sector 
- Cessió de sòl d’una parcel·la de  2.000 m2 amb una densitat mínima d’1 habitatge / 45 m2 

de sòl, per ús d’habitatge dotacional. 
- Situació dels espais lliures en el front de la carretera N-II. 
- Previsió en el pla parcial de les actuacions en relació a les restes pertanyents a l’explotació 

de les mines de Can Palomeres. 
 
L’interès públic de la modificació del planejament es justifica en: 
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- Adaptació del POUM als objectius del Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
- Millora de l’accessibilitat del municipi amb la creció d’un nou accés des de la carretera N-II. 
- Integració paisatgística. 
 
b) Documentació: 
 
L’art. 106 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (RLU), disposa a l’apartat 1r que “Per facilitar la participació dels ciutadans en la 
formulació dels plans urbanístics, prèviament a l’aprovació inicial l’administració competent pot 
acordar publicar i sotmetre a informació pública avanços dels instruments de planejament 
urbanístic.” Segons l’apartat 6è, l’avanç només és preceptiu en el cas de formulació o revisió 
del pla d’ordenació urbanística municipal.  
 
No obstant, a fi de donar compliment a la normativa d’avaluació ambiental de plans i projectes 
(disposició adicional 8ª de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica i 29 de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental) és necessari la tramitació 
d’un avanç del pla amb la documentació ambiental corresponent. 
 
El document presentat compleix els requisits de contingut exigits a l’art. 106.2 del RLU, atenent 
la seva naturalesa d’avanç de modificació puntual de POUM. El document recull els 
antecedents urbanístics d’aquest àmbit, justificació i contingut de la modificació, informe 
ambiental, memòria social, programa de participació ciutadana. També inclou com annexos: 
informe de sostenibilitat econòmica de la modificació puntual, avaluació econòmica, estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada, memòria social, documentació ambiental i la identitat de 
les persones propietàries (relació de propietaris i notes del registre de la Propietat, tal i com 
exigeix l’art. 99.1.c TRLUC). 
 
En els diferents documents que integren el POUM consta la identitat i titulació dels 
professionals que els han redactat, d’acord amb el que exigeix la Disposició Addicional 13ª del 
TRLUC. 
 
c) Subjecció a avaluació ambiental de l’Avanç. 
 
La Disposició final onzena de la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
determina que són aplicables els seus articles de caràcter bàsic a les Comunitats Autònomes 
un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la seva disposició 
transitòria primera concreta que la llei esmentada és d’aplicació a tots els plans d’avaluació 
ambiental estratègica dels quals s’iniciï a partir del dia de la seva entrada en vigor. 
 
La Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, estableix el marc 
normatiu a Catalunya relatiu a l’avaluació ambiental dels plans i programes que poden tenir 
efectes significatius en el medi ambient i que aprova l’Administració de la Generalitat, 
l’Administració local o el parlament, d’aplicació en tot el que no s’oposi a la legislació bàsica 
estatal. 
 
La Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l’impuls de l’activitat 
econòmica, en el seu apartat sisè estableix les regles aplicables a l’avaluació ambiental 
estratègica del planejament urbanístic, fins que la Llei catalana 6/2009 s’adapti a la Llei de 
l’Estat 21/2013. Així estableix: 
 
“6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les 
regles següents: 
 

a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària:(..) 
 



 

 

Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura 
autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin 
tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 
42/2007 o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural.” 
 
En l’informe de la tècnica de medi ambient es considera que la proposta suposa una variació 
fonamental, atès la previsió de la nova infrastructura de rotonda en la N-II en la zona 
d’influència de l’Espai Xarxa natura 2000, i per tant, hauria d’estar sotmès a avaluació 
ambiental estratègica ordinària. 
 

d) Justificació de la legitimació: 

En l’acord plenari de 21-9-2017, es va acordar que “el promotor o les persones propietàries 

hauran de redactar el corresponent document de modificació del POUM amb els requisits 

exigits per la legislació urbanística i justificar la conformitat a la proposta de la majoria suficient 

dels propietaris del sector, per garantir que es pugui executar.” 

En compliment d’aquesta determinació, s’han presentat els següents documents de conformitat 

amb la proposta: 

- Escrit de Buildingcenter, SAU, propietari de terrenys que representen un 46,292% del sector. 

- Escrit del representant legal d’Espace Retail, SL, segons el qual, aquesta mercantil té 

formalitzats acords d’adquisició amb Buildingcenter i la Sra. Mercedes de Caralt Casanovas 

(propietària de terrenys i d’aprofitament urbanístic equivalent al 53,261% del sector). Declara 

que aquests acords seran elevats a escriptura pública i podran ser aportats dins el tràmit 

administratiu de gestió. 

L’art. 130.1 TRLUC estableix que el requisit del 50% de la superfície total del polígon d’actuació 

urbanística, és exigible per la iniciativa de la modalitat de compensació bàsica, i per tant, 

aquest requisit és exigible en la fase de gestió. Cal considerar també que durant la tramitació 

d’aquest document d’avanç es notificarà a tots els propietaris, i aquests, si s’escau, podran 

manifestar la seva oposició, per la qual cosa, s’accepta aquesta justificació.  

e) Procediment: 

L’article 96 del TRLUC preveu que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del 
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. 
Considerant que es tracta d’una modificació del POUM, es seguirà la mateixa tramitació que 
per l’aprovació d’un POUM, incloent l’avanç. 
 
L’art. 21 del RLU disposa que: “Les administracions urbanístiques han de fomentar la 
participació dels ciutadans i de les ciutadanes en la tramitació dels instruments de planejament 
i gestió urbanístics i, en tot cas, han de sotmetre aquests instruments als tràmits d’informació 
pública previstos en la Llei d’urbanisme i en aquest Reglament.” 
 
D’acord amb aquest precepte caldrà sotmetre el document a informació pública i notificar 
individualment l’acord a totes les persones propietàries de terrenys inclosos dins de l’àmbit a fi 
de facilitar la màxima participació ciutadana. En el punt del programa de participació ciutadana 
es proposa la celebració d’un acte obert al públic en el que l’equip redactor realitzarà una 
exposició del document i pugui resoldre els dubtes del públic. 
 
L’art. 23 del RLU estableix que els edictes s’han de publicar al diari oficial o Butlletí Oficial que 
correspongui i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o 
supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació; també han d’indicar l’instrument o 
expedient sotmès a informació pública, el termini d’exposició al públic, l’adreça i l’horari de 
l’oficina o dependència en la qual es pot exercitar el dret d’informació, i si s’escau, el mitjà 



 

71 
 

telemàtic on pot consultar-se l’instrument o expedient. 5 Durant el període d’informació pública 
totes les persones, físiques o jurídiques, poden: 
 
a) Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l’instrument o expedient i obtenir-ne 
còpia.  
b) Presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin 
oportú aportar en relació amb l’instrument o expedient sotmès a informació pública. 
 
El termini d’informació pública es computa des de la darrera publicació obligatòria, d’entre les 
regulades en l’apartat 1; quan a més a més, es practiqui la notificació individualitzada, el 
còmput, per a cadascuna de les persones interessades, es fa des de la notificació llevat del cas 
en què la darrera publicació obligatòria sigui posterior. 
 
Pel que fa als avanços de planejament no s’estableix un termini mínim, no obstant, considerant 
la DT 8ª de la Llei 16/2015, es considera que el termini hauria de ser d’un mes. 
 
L’art. 106. del RLU disposa a l’apartat 3r : 
“Els suggeriments, alternatives o al·legacions que es presentin en el tràmit d’informació pública 
seran analitzats i valorats per l’administració responsable de la redacció del pla, amb l’objecte 
de confirmar o rectificar els criteris i solucions generals del planejament. Aquesta valoració 
s’expressa mitjançant l’acord d’aprovació inicial de l’instrument de planejament.” 
 

La Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, en l’apartat 8 estableix: 

“8. Els procediments d’avaluació ambiental estratègica iniciats a partir de l’entrada en vigor 

d’aquesta llei es regeixen per les prescripcions de la Llei 6/2009 en allò que no contradigui la 

normativa bàsica continguda en la Llei de l’Estat 21/2013 i en la resta, per les prescripcions 

d’aquesta normativa bàsica.” 

El procediment d'avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic en els casos 

que hi està sotmès està regulat als articles 86 bis del TRLUC, 115 del RLUC (en tot allò que no 

s’hi oposi, no la contradigui, ni hi resulti incompatible a la normativa legal urbanística i 

ambiental atès que no està adaptat al TRLUC, d’acord amb la DT 18ª TRLUC), disposició 

addicional 8ª de la Llei 16/2015. 

Segons aquests preceptes, el procediment d’avaluació ambiental de plans s’integra en el 

procediment d’elaboració dels plans urbanístics i comporta les actuacions següents: 

 L’Avanç del pla ha d’incorporar el document inicial estratègic que es trametrà al 

departament competent en matèria d’urbanisme i medi ambient. També es sotmetrà a 

informació pública i es notificarà als propietaris de terrenys per tal que puguin fer 

propostes i suggeriments. 

 La Direcció General d’Urbanisme en el termini d’un mes a comptar de la recepció de 

l’avanç del pla, ha de lliurar a l’òrgan ambiental un informe urbanístic i territorial que 

inclogui la valoració de l’adequació de l’avanç a la legislació urbanística vigent, 

directrius del planejament territorial i criteris de desenvolupament urbanístic sostenible. 

 L’òrgan ambiental en el termini de 2 mesos ha d’emetre el document d’abast que 

incorporarà com annex l’informe urbanístic i territorial, i ho ha de notificar al promotor 

del pla. 

 El document de modificació puntual del POUM inclourà un estudi ambiental estratègic, 

d’acord amb el document d’abast. Un cop aprovat inicialment es sotmetrà a informació 

pública i tràmit de consultes a les administracions públiques afectades per un període 

d’un mes. 



 

 

 En el termini de tres mesos des de la recepció de la documentació completa, el 

departament d’urbanisme i medi ambient ha d’emetre una declaració ambiental 

estratègica sobre l’estudi ambiental i un informe urbanístic i territorial sobre els 

aspectes del pla relatius a qüestions de legalitat i a qüestions d’oportunitat d’interès 

supramunicipal, per tal que puguin ser incorporats en l’aprovació provisional. 

f) Competència i quòrum: 
 
D'acord amb l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, modificat 
per la Llei 11/1999, (LRBRL) serà competència del Ple l'aprovació inicial del planejament 
general.  
 
De conformitat amb l'art. 47.2.ll) de la LRBRL, els acords que correspongui adoptar a la 
corporació en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la legislació 
urbanística, requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de 
la Corporació, és a dir, 9 vots favorables a la proposta d'acord, donat que el número legal de 
membres de la Corporació és de 17.” 
 

Obert el torn d’intervencions 

Sra. Castellà: poc a afegir al que ha comentat el Sr. Secretari. Simplement recordar 
que es va fer participació ciutadana per tal de fer aquesta modificació amb els usos del 
pla parcial. El document que va presentar l’empresa s’envia als diferents organismes 
que han d’emetre un document d’abast, que és el document que treballa aquest 
projecte, que durant el transcurs de totes les modificacions i aprovacions rebrà aquest 
tipus de document d’abast i es faran les modificacions adequades. Volia destacar és 
que des de la regidoria de Medi Ambient s’ha demanat fer una valoració ambiental 
estratègica ordinària que és més exhaustiva, perquè prop d’aquest espai hi ha Xarxa 
Natura, hi ha l’espai de les mines de Can Palomeres i s’ha demanat que sigui una 
mica més rigorós en aquest aspecte, perquè potser s’ha d’analitzar més 
ambientalment el tema de la rotonda de la nacional.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 14 de desembre de 
2017. 
 
Vista la proposta de la regidoria d’Urbanisme, de 15 de novembre de 2017, el Ple, 
per assentiment dels disset membres assistents, acorda: 
 
Primer. Aprovar “l’Avanç de Modificació del POUM per una nova distribució de 
percentatges dels diferents usos compatibles amb l’ahbitatge entre els admesos per al 
sector PP7 Escultor Clarà” que incorpora el document ambiental inicial estratègic, 
promogut per Espace Retail, SL. 
 
Segon. Trametre a la Direcció General d’Urbanisme i a l’Oficina Territorial d’Acció i 

Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya l’Avanç i el document ambiental inicial estratègic a fi que emetin l’informe 
urbanístic i territorial i document d’abast. 

Tercer. Sotmetre a informació pública durant un mes l’Avanç i document inicial 
estratègic mitjançant la inserció d’anuncis en el DOGC, Butlletí Oficial de la Província, 
diari ARA,  seu electrònica municipal, per tal de que es puguin formular propostes i 
suggeriments, i si s’escauen, altres alternatives. El termini serà comptador des de la 
darrera publicació. El document es podrà consultar a les oficines de l’Àrea de Territori i 



 

73 
 

Sostenibilitat (c/ Carme, núm. 30) en horari de 9 h a 14.30 h i a la seu electrònica 
municipal (www.ajmalgrat.cat) 

Quart. Promoure la màxima difusió de l’Avanç a través dels mitjans de comunicació 
local, i una presentació pública. 
 
Cinquè. Notificar aquest acords al promotor i als propietaris de terrenys inclosos dins 
de l’àmbit. 
 
Sisè. Facultar a la Sra. Alcaldessa per l’execució d’aquests acords. 
 
13. - Delimitació del terme municipal de Palafolls. 
 
Antecedents 
 
1. En data 22 de juny del 2017 s'ha notificat la resolució de la Direcció General 
d'Administració Local de 16 de maig de 2017 per la qual s'inicia l'expedient de 
delimitació de terme del municipi de Palafolls amb Malgrat de Mar. 
 
2. En data 6 d’octubre de 2017, la Direcció General d’Administració Local va 
assenyalar data per l’inici de les operacions de delimitació per al dia 23 de novembre 
de 2017, i va demanar que es procedís a convocar a tots els propietaris de les finques 
afectades. 
 
3. La convocatòria de la celebració de les operacions de delimitació s’ha notificat 
individualment a tots els propietaris del terme de Malgrat, i als que no ha estat 
possible, s’ha notificat amb edicte al BOE de 21 de novembre de 2017, segons es 
desprèn del certificat del secretari de 23 de novembre de 2017. 
 
4. En data 23 de novembre de 2017 es va signar l'acta de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals de Palafolls i Malgrat de Mar, amb la 
conformitat de les comissions dels dos ajuntaments. 
 
Consideracions jurídiques 
 
En data 28 de novembre de 2017, el tècnic del SIG ha emès informe que en la seva 
part essencial diu: 
 
“1. La línia de terme municipal entre Malgrat de Mar i Palafolls està formada per dues fites (F1 i 
F2) i per 309 punts de coordenades que defineixen una línia entre les dues fites. El traçat de la 
línia de terme està format per la línia d’unió de les fites i dels punts de coordenades. 
 
2. Les fites F1 i F2 (localitzades físicament sobre el terreny) provenen del reconeixement de les 
actes històriques de l’any 1919. Les coordenades dels 309 punts provenen del treball de reajust 
i digitalització sobre la fotografia aèria (1:5.000 - any 2015), i el suport de la cartografia 
cadastral urbana i rústica (1:1.000 i 1:2.000 - any 2017), i de la cartografia topogràfica (1:1.000 i 
1:5.000 - any 2015). 
 
3. Les coordenades de les fites localitzades físicament i dels punts s’han capturat amb precisió 
submètrica, i es representen amb el sistema geodèsic de referència ETRS89 31T, d’acord al 
Reial Decret 1071/2007 que oficialitza aquest sistema per a la compilació de tota la informació 
geogràfica i cartogràfica oficial. 
 



 

 

4. A banda de les adaptacions del traçat de la línia de terme com a conseqüència de l’ús de 
mitjans tècnics moderns i al canvi de sistema geodèsic de referència, les comissions de 
delimitació municipals dels ajuntaments de Malgrat de Mar i Palafolls acorden adaptar 
manualment el traçat de les línies de terme a la realitat urbana, cadastral i física amb els 
següents criteris: 
 

 S’ajusta el traçat de la línia de terme a l'eix central de vies públiques, carreteres, 
camins i rieres. 

 
 S'ajusta el traçat de la línia de terme al contorn exterior de vies públiques, carreteres i 

camins. Aquesta modificació s’adapta als límits físics formats per elements constructius 
(tanques, murs, límits de paviment i voreres). 

 
 S'ajusta el traçat de la línia de terme al límit de diverses finques privades en sòl rústic. 

 
Conclusions 
 
En paràmetres generals, el resultat del reconeixement de la línia de terme conserva la 
delimitació de la línia del document de replantejament històric, i la naturalesa jurídica i 
administrativa del sòl que limita amb aquesta part del terme municipal.  
 
Així mateix, el reajust del traçat a la realitat urbana, cadastral i física amb els criteris emprats, 
pretenen aclarir i simplificar a ciutadans, tècnics, administracions i governants la interpretació 
del traçat de la línia de l’acta de delimitació, i per tant, es pot procedir a la seva aprovació.” 
 
 
En data 1 de desembre de 2017 la  cap de la unitat administrativa de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat  ha emès el següent informe: 
 
“1. Normativa aplicable 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya. 
- Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 

territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya, modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre 

- Real Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població i 
demarcació territorial de les entitats locals. 

-  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques 

 
2. Els articles 31 i següents del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades 
i de les mancomunitats de Catalunya, modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre, 
regulen el procediment a seguir per l’aprovació de la nova delimitació del terme: 
 
1r) L'acta corresponent a les operacions de delimitació s'ha de sotmetre al ple dels ajuntaments 

afectats, per tal que n'acordin l'aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre 
legal dels seus membres, en el termini màxim de tres mesos comptadors a partir de la data 
de les operacions de delimitació (art. 31.4) La manca d'aprovació de l'acta per part del Ple 
dels ens locals dins el termini previst suposa la disconformitat de l'ajuntament amb la 
delimitació (art. 31.5) i es continuarà amb la tramitació de l’expedient d’acord amb l’art. 32.2. 

 
2n) En el cas que tots els acords siguin favorables a la delimitació proposada en l'acta, el 

departament competent en matèria d’Administració Local ha de publicar la delimitació 
acordada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini de tres mesos 
comptats de la recepció dels acords (art. 32.1). 
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3r) Un cop publicada la delimitació, els ajuntaments han de dur a terme la fitació, que consisteix 

en la col·locació de fites que assenyalen els límits dels termes municipals o, en els cas que 
els ajuntaments afectats així ho acordin, solament en el reconeixement de les coordenades 
UTM  de les fites (art. 33.1). 

 
 
3. L'art. 47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l’art. 31 
del Decret 244/2007, estableixen que serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació per l'adopció d'acords d'aprovació de la delimitació 
del terme municipal. 
 
Conclusions 
 
Procedeix que per part del Ple, previ dictamen de la Comissió Directorial s'aprovi l'acta de 
delimitació del terme municipal amb el municipi de Palafolls,  formalitzada en data 23 de 
novembre de 2017. Per l'adopció d'aquest acord caldrà el quòrum de la majoria absoluta del 
nombre legal dels seus membres i s'haurà d'adoptar abans de tres mesos des de la 
formalització de l'acta, per la qual cosa, s’haurà de produir abans del 23-2-2018.” 
 
En data 1 de desembre de 2017 el secretari de la corporació ha emès nota de conformitat a 
l’informe anterior. 

 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 14 de desembre de 
2017. 
 
Vista la proposta de la regidoria d’Urbanisme, de 14 de desembre de 2017, el Ple, 
per assentiment dels disset membres assistents, acorda: 
 
Primer. Aprovar l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Palafolls i Malgrat de Mar formalitzada en data 23 de novembre de 2017,  amb la 
conformitat de les comissions dels dos ajuntaments. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Palafolls i a la Direcció General 
d'Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. Facultar a la Sra. Alcaldessa o regidor/a en que delegui perquè dugui a terme 
les actuacions necessàries per fer efectius aquests acords. 
 
14. - Presa de raó de les resolucions de l'Alcaldia des del 2538 fins al 2724/2017. 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets dictats per l’Alcaldia, des del 2538 al 
2724/2017. 
 
15.- Precs i preguntes 

15-A.- Sr. Ortín: tenim alguns precs relacionats amb la festa major de Sant Nicolau pel 
Sr. Màrquez, la Sra. Martínez i per vostè alcaldessa. Un cop finalitzada la festa major 
de Sant Nicolau d’enguany és moment d’entrar a valorar tots aquells aspectes que 
poden ser millorables de cara a l’any vinent. Des del PSC, n’hem detectat 4 de 
concrets, que considerem requereixen l’atenció dels regidors Sr. Màrquez i Sra. 
Martínez, com a responsables de les regidories de Cultura i Turisme, respectivament. 



 

 

També de la Sra. alcaldessa. Així doncs, a mode de prec, demanem en primer lloc, al 
Sr. Màrquez que, des de la seva regidoria, es faci un millor seguiment en relació a 
l’enviament dels programes de festa major als domicilis dels malgratencs i 
malgratenques, donades les queixes que ens han anat fent arribar una part d’aquests i 
a través de les quals es manifestava la sorpresa i el descontent per no haver-los rebut 
a les seves bústies. No oblidem que hi ha una part dels nostres conciutadans i 
conciutadanes als quals, per diferents raons, els hi és molt més fàcil consultar el 
programa en format paper que no pas en format electrònic i que estan en tot el seu 
dret de fer-ho i de rebre-ho dins dels terminis correctes. En segon lloc, li demanem 
també una reorganització d’aquelles activitats que no han comptat amb una gran 
participació en quant a nombre d’assistents. Ha estat el cas, per exemple, dels dos 
concerts realitzats al pavelló Germans Maragall, el realitzat el dia 5 i el Sound Nicolau 
dissabte dia 9, on tot i comptar amb l’actuació de bons grups de música, va haver-hi 
una participació molt minsa. En torn a una cinquantena de persones en cadascun 
d’aquests. Potser seria qüestió de plantejar-se un reajustament en els dies o horaris de 
realització de determinades activitats o fins i tot concentrar la festa major d’hivern en 
menys dies. Respecte d’això, però, sembla vostè força contradictori ja que, durant el 
Ple de l’ajuntament del passat mes de maig, davant la meva pregunta dels motius de 
concentració de la festa major d’estiu, vostè em va respondre, entre d’altres coses, el 
següent: “les festes majors dels municipis duren només enllà d’una setmana. La 
Semana Grande de Donosti dura una setmana; els San Fermines quant duren? una 
setmana. Són grans festes majors populars. Perquè la festa major d’hivern durant 15 
dies? Es fa una setmana, quin és el problema? No baixarem la qualitat de la festa, ans 
el contrari. Creiem que al concentrar-la la gent serà més participativa que mai perquè 
podran saltar d’un acte a un altre i la festa es mantindrà viva durant 6 dies”. I diu 
precisament vostè això. El regidor encarregat de reduir la festa major de Sant Roc de 
15 a 6 dies, per després allargar la de Sant Nicolau de 4 a 7 dies, que era el que 
habitualment havia anat durant, fins a 9. Tot un exemple de coherència, Sr. Màrquez. 
En tercer lloc, fer el prec a la Sra. Martínez de replantejar el format d’encesa de llums 
de Nadal de cara a l’any vinent. Un acte que si s’hagués preparat en una altra ubicació 
i hagués comptat amb unes mesures de seguretat adequades, hauria fet les delícies 
de petits i grans en comptes d’haver acabat aixecant les queixes de bona part del 
públic assistent. Moltes famílies de les que allà hi van ser presents deuen encara 
continuar recordant aquelles escenes de menors plorant de por com a conseqüència 
del soroll ensordidor de la pirotècnia i de les guspires i elements de foc que se’n 
desprenien i queien sobre el públic assistent. Per sort, no es va haver de lamentar res 
de greu. Però tot i això, recordin, que els principals responsables dels malgratencs i 
malgratenques són vostès, el govern municipal. Finalment, en quart lloc, lamentem 
que com a conseqüència del llançament dels focs artificials des de la teulada de 
l’Ajuntament hagi quedat embrutada amb restes de pólvora part de la façana de 
l’edifici. Un edifici que a part de ser històric, és també centenari. És per aquest motiu 
que fem el prec a la Sra. alcaldessa perquè es netegi o es pintin tots els desperfectes 
ocasionats per la pólvora i tanmateix es tingui més cura en endavant d’aquest edifici i 
tants d’altres que formen part del nostre patrimoni històric. 

Sr. Màrquez: dona gust poder sentir crítiques en positiu. Gràcies per fer aquestes 
crítiques, és positiu sempre perquè intentem millorar i certament alguns dels aspectes 
que vostè ha mencionat, quan hem fet la anàlisis i vostè pot escoltar les declaracions 
que he anat fent als diferents mitjans que normalment m’entrevisten quan s’acosten 
tant els inicis de les dates de les festes majors com quan aquestes finalitzen per fer les 
valoracions, certament hi ha aspectes millorables. Però tot i així, deixi’m que li digui 
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que fer un seguiment de l’enviament dels programes de festa major, al voltant d’unes 
6500 llars a Malgrat de Mar, saben, perquè han estat a aquesta regidoria, que és molt 
difícil de poder controlar, perquè els programes, any rere any, hi ha hagut queixes que 
no arriben a les cases i no crec que sigui un tema que estigui aquest regidor o 
l’anterior, o l’anterior, sinó que s’han provat diferents formats, com en un principi 
d’enviar-ho amb la revista municipal, amb tot empaquetat, i no arribava tampoc a 
tothom, això és així. S’ha provat aquest cop, sense posar el nom, i que es posés bústia 
per bústia. També cada casa és un món i hi ha cases que no tenen bústia i el 
repartidor ho intenta passar per sota i de vegades no es pot. El repartiment, certament, 
és difícil de seguir, però això ja ho deuen saber vostès que ho han patit durant molts 
anys i fer un seguiment de com s’envien els programes no és fàcil. Entenem que hem 
de millorar en aquest aspecte, és cert, i ho intentarem fer. Pel que fa a la 
reorganització d’activitats, perquè entenc que tot lo altre va ser positiu i els va agradar, 
no? De la més d’una vintena d’actes que vam realitzar que destaquin només dos, en 
negatiu, crec que la resta és positiu, no? Ja em contestarà en el seu torn de rèplica. 
Dimarts dia 5, dintre de les valoracions que vam fer des de l’equip que forma Cultura, 
que no és només la tècnica de Cultura, sinó que hi ha més persones, vam valorar que 
no hi hagués força gent, per diferents motius. Primer motiu, potser el dia no era el més 
adient. Era un dimarts, al dia següent era festiu. Molta gent marxa, pel pont. El factor 
que hi haguessin tres grups enlloc de dos també és un factor a tenir en compte. El 
factor que l’horari, enlloc de les 10, hagués sigut cap a les 8 o les 9. Un altre factor és 
que és la primera activitat que es realitza dintre dels sis concerts o sis moments 
musicals. Va ser un dia molt fred, a l’hora que es va realitzar i un altre factor que cal 
destacar és que feia més de 10 anys que no es realitzava la festa de la nostàlgia, amb 
lo qual, construir costa molt, destruir no gens. Aixecar una activitat que feia 10 anys 
que no es realitzava, no és fàcil. Això per una banda. Després. pel que fa al dissabte 
dia 9, vostè està parlant d’una cinquantena de persones, digui’m en quin moment, 
perquè nosaltres anàvem controlant en tot moment l’aforament i vam tenir un pic 
màxim d’unes 280 persones, comptant entrades i sortides, ho poden comprovar 
parlant amb la policia que era qui gestionava l’accés a la zona. I una afluència d’unes 
400 persones que es van moure aquell dia dins del pavelló. Són dades que estan allà. 
Digui’m d’on les ha tret i podem contrastar les nostres fonts. Pel que fa a la festa major 
d’hivern, si és més llarga o més curta, si vaig dir o deixar de dir. Miri, crec que estem 
aconseguint una cosa amb les festes majors i és que la gent les visqui d’una manera 
molt participativa. El concert de festa major, amb l’orquestra, vam tenir unes 700 
persones. El fet de que la festa major d’hivern entra dins la casuística de que tenim un 
pont, que depèn com caigui, segurament es poden aprofitar més o menys caps de 
setmana. En aquest cas, un dels precs que se’ns va fer a l’hora de la valoració de la 
festa major d’estiu, se’ns queixava la gent de que no tenien temps, aquell estrès que 
van passar durant la festa major d’estiu. Si s’hi fixa, les primeres activitats que es 
realitzen són activitats que coincideixen amb el temps dins de la festa major, com el 
cine club, l’activitat de xarxa, diferents activitats que tenen una programació i només 
les introduïm al programa per donar-li més ressò. I la concentració de dies és igual. La 
d’estiu ha durat 6 dies i la d’hivern, el seu gruix, ha durat 6 dies. Crec amb una 
afluència de les 20.000 persones, sense comptabilitzar el mercat de Sant Nicolau. Està 
bé que se’m pregunti per les festes majors i jo contesto. La festa major d’estiu l’estem 
replantejant per mirar d’allargar perquè també depèn molt de les dates, però a mi 
també m’agradaria fer-li una pregunta, ja que som en el torn de precs i preguntes, que 
li va semblar el festival Arrela’t? Quantes obres van veure i quants concerts van 
gaudir? Vostès i la resta del seu equip. 



 

 

Sra. Martínez: per l’activitat de l’encesa de llums, cada any es planteja algo diferent. 
Aquesta valoració que vostè em fa la tinc present. De totes maneres dir-li que demanar 
disculpes pel factor sorpresa que va tenir, perquè la mainada va tenir l’espant per la 
sorpresa de la pirotècnia. Aprofito per convidar-vos a tots el dia 26, a les 7 de la tarda 
que començarem a fer el Quinto. És una quina, una quina popular que pot ser molt 
divertida. Perquè no sigui sorpresa, us convido a que vingueu molt ben abrigats amb 
bufandes, guants, perquè al poliesportiu de l’avinguda fa fred, no tingueu un ensurt, 
vingueu ben abrigats.  

Sra. Ponsa: A títol informatiu, la màxima responsable de seguretat al municipi sóc jo, 
igual que sóc la presidenta de la Junta de seguretat. Tal com ha dit la regidora Sra. 
Martínez, potser la tria no va ser l’adequada o no es va informar a la població del que 
anàvem a fer, perquè estàvem guardant l’efecte sorpresa. Pel que li preocupa de la 
neteja de la façana, si que la netejarem. Dir-li que aquests dies la brigada ha tingut 
molta feina, però no es preocupi que la façana la netejarem.  

Sr. Ortín: Sr. Màrquez, seré breu perquè no estarem aquí tota la nit. Bàsicament de lo 
que em deia del programa, insisteixo, és la seva responsabilitat com a regidor de 
Cultura, que arribi a totes les llars. Si no arriba, s’intenta millorar, no? No s’ho agafi 
com un atac, és una crítica constructiva. Respecte als actes, he destacat aquests dos 
perquè em va sobtar el tema de l’afluència de gent, que era molt baixa. De la resta? 
Els valoro positivament. Tampoc vull dir que tot hagi anat perfecte, no busqui que jo li 
digui que tot ha anat perfecte, perquè sempre, de vegades, com en tot a la vida, hi ha 
coses positives i negatives i hem d’aprendre de tot, està d’acord, Sr. Màrquez? I 
finalment, respecte al tema del replantejament, faria bé en replantejar-se segons 
quines coses, el tema dels ponts, perquè si per un pont la festa major no rutlla bé, 
doncs clar, es tracta de replantejar dies. I respecte a l’Arrela’t, he anat participant, no li 
havia dit res, però vostè m’ha tret el tema i el valoro positivament. 

Sr. Màrquez: no m’estendré tampoc. Crec que no teníem la mateixa percepció de que 
significa un acte amb una afluència gran o petita de gent. Per mi, un Sound Nicolau 
amb dos grups, organitzat, - crec que responc també pel regidor de Joventut, que en 
això estem molt coordinats- , simplement que 250 persones...., perdoni que li digui 
però jo vaig anar al concert de Mishima fa dos anys i no vam arribar a aquesta 
afluència de gent. No vull comparar, perquè no es tracta de fer comparativa, però si 
hem de marcar uns cànons de què és afluència i què no, de caràcter objectiu. No sé 
d’on ha tret la font de que només hi havia 50 persones, perquè no és certa. Jo en tot 
moment vaig estar de principi a final en tota l’activitat i en el moment màxim d’afluència 
hi havia 250 persones. Jo tinc la mala costum d’anar preguntant a la policia quan es 
tracta d’un espai tancat i un aforament limitat, de quina és l’afluència que anem tenint, 
perquè em preocupa la seguretat dels espais. Després, miri, hi ha una cosa que és 
impensable, el sol surt per l’est i es posa per l’oest. El calendari és el que és, no el 
marca ningú, el marca el procediment natural, el cicle. Per tant, les festes majors, són 
un cicle. Jo no he decidit que Sant Nicolau sigui el 6 de desembre i que el dia de la 
Constitució espanyola sigui el mateix dia, això fa molts anys que és així. Si el pont cau 
entre setmana o cau el cap de setmana, la festa major d’hivern serà més o menys 
llarga. I ja està.  

15-B: Sra. Vega: - jo tinc dos preguntes. Cap és per la Sra. Casajuana, cap ni una. 
Una és pel Sr. Ramir que ja fa dos mesos que li vaig fer i el mes passat, com ens vam 
entretenir, vaig dir que no i avui ja no estic ni segura de fer-la per l’hora que és. És per 
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si m’ho va poder mirar, que vam parlar dels menjadors escolars. Vostè recorda que 
vam posar que a partir d’ara els col·legis tindran que pagar el cànon dels menjadors 
escolars i que no es pot posar als col·legis públics i que jo vaig dir si es podia fer que 
arribessin a un acord amb l’empresa i ja sabem que no poden fer-ho, però que si es 
pogués parlar, perquè no repercutís amb els nens. Perquè sinó era un agravi 
comparatiu els nens que van a col·legis concertats com col·legis públics. Jo vaig dir 
que, si podia fer-se, repercutís en una beca de menjador, recorda? La següent 
pregunta em sembla que és per la Sra. Mireia, no estic segura, però lo que si sé és 
que no és per la Sra. Casajuana. Han posat pals als camins de la Pomereda, fa temps 
que no hi vaig, però van posar uns pals que em van dir que era carril bici. Allò és 
Costes i jo pregunto, tenen permís? Des de quan? Perquè jo li puc assegurar que el 16 
de novembre no tenien permís i ho havien posat abans, perquè jo entenc que quan 
algo es fa, en principi es té que tenir permís legal i després fer les coses. 

Sr. Roger: Sra. Vega, quan va fer aquesta pregunta, fa tres mesos, se li va respondre i 
sap perfectament el motiu pel qual passa aquesta circumstància fiscal. Jo no, però se li 
va contestar. Escolti la gravació d’aquell dia i escoltarà la resposta.  

Sra. Vega: no me va contestar. Em va dir que no sabia si es podia i que ho 
preguntaria. I jo, el mes següent, que era el mes passat, no li vaig fer la pregunta i avui 
li pregunto. La resposta a mi no me la va donar. Em va dir que als espais públics no es 
podien cobrar perquè era de l’Ajuntament i no era just. I no em va contestar la 
pregunta. 

Sr. Roger: té raó quan diu que jo no li he respost, però, si escolta, veurà com se li va 
donar resposta. Entenc que quan a algú se li dona resposta, sigui qui sigui, rep la 
informació i un cop l’ha rebuda, ja ho sap. Per tant, no cal insistir. 

Sra. Casajuana: el tema és que aquesta taxa, si s’aplica en escoles concertades, no 
té perquè repercutir-se en l’alumnat. Les escoles concertades són empreses privades. 
De fet, quan vam fer les reunions amb les escoles concertades, la majoria d’elles van 
dir que això ho pagarien des del negoci i no repercutiria en els alumnes perquè tenien 
prou benefici com per poder-ho assumir. No estàvem deixant a cap escola a la 
indigència per aplicar aquesta taxa. Que quedi clar, perquè s’està dient que la taxa 
d’escombraries s’aplica als alumnes i no és veritat. Qui l’assumeix és l’empresa 
privada. 

Sra. Vega: això ja m’ho va respondre i li vaig dir que no li preguntava. M’ha contestat 
lo mateix que fa dos mesos, el mateix. Jo no estic dient que recaigui als nens, si les 
empreses són privades, ho pugen en el cost del menjar i això totes les empreses. Si 
un menú val 8€ i això ho tenen que pagar, pagaran 9€ els nens, i això a tots els llocs. I 
quan hi ha una beca, més de 6,10 no ho paguen. Jo només vaig preguntar, si la gent 
que està a col·legis concertats i tenen una beca, seria possible perquè les empreses 
ho tenen que pagar, perquè és el seu negoci, però també els dels col·legis públics. No 
em van contestar i veig que no em contestaran. S’acaba aquí, no vull que me 
contestin. Vaig preguntar hi ha alguna formula? Em van dir que no ho sabien, perquè 
les empreses que tenen als col·legis públics, paguin aquests diners i em van dir que 
ho havien de mirar, perquè era el bucle que com és una administració pública, que 
recaigui en l’empresa que té el benefici, perquè els concertats tenen el seu benefici, 
però els públics també, però resulta que tenen doble benefici el públic, perquè no 
pagarà una taxa que sí pagaran els concertats. I això és així. Perquè si un concertat 



 

 

paga i els públics no, és un benefici que tenen. Jo vaig preguntar si hi havia alguna 
fórmula que les empreses es facin càrrec d’una part i que aquests diners repercutissin 
en beques menjador. Era la pregunta que vaig fer i no em van respondre. 

Sra. Casajuana: tant el Sr. Ramir com jo, més que res perquè ho vam treballar de 
manera conjunta, estem en matèria d’impostos. Vostè que és tant legalista, la taxa no 
es pot repercutir així com a així. Està vostè fent un discurs que no és correcte. Per 
exemple, l’IBI grava la propietat i la propietat no ho pot repercutir en un arrendatari. A 
mira, li pujo la renta perquè com he de pagar l’IBI....no, perdona, tu l’IBI te’l menges 
amb arrendatari o sense. D’acord? La taxa d’escombraries el que fa és gravar les 
escombraries de l’escola. I fins ara no es pagava. Els directors de les escoles hi van 
estar d’acord, perquè entenien que havien de pagar les escombraries que generaven i 
per la banda de l’Ajuntament es va dir: ja que és una activitat i en l’activitat es fa el 
porta a porta a veure si podem desenvolupar el que és la taxa per generació, que és a 
dir, l’activitat, ja sigui escola o la venta de verdures, que pagui pel que genera. Hi 
haurà taxes diferents, perquè pagaran pel que generin. I ho podrem fer perquè és un 
porta a porta. I aquí vostè està barrejant discursos, perquè, a més a més, està dient 
concertada, pública... escolti’m, l’edifici és de l’Ajuntament, si vol ens autogravem una 
taxa d’escombraries. L’autogenerem i l’autopaguem. Podem fer-ho a l’ajuntament, al 
pavelló, la biblioteca... escolti’m, és així. I es faran més activitats, no es fa distinció, 
però una és concertada i al darrera hi ha negoci, més gran o petit, però hi és. En 
genera, perquè sinó tancarien. 

Sra. Vega: al final m’ha contestat, al final se surt amb la seva, no sé com s’ho munta, 
és com una nena petita que al final... Només preguntava si era possible. Punto. Me 
diuen que no, ja està.  

Sra. Castellà: quan es va fer el projecte de la via de la Tordera, no es va plasmar, hi 
ha part del recorregut, la de la via de la Pomereda, que passa la CMT i en el moment 
de redactar el projecte no es va plasmar aquesta afectació en un petit tram. Per tant, 
els tècnics no van demanar permís per fer-ho. A l’octubre, rebem una notificació que 
s’ha obert un expedient per la modificació d’aquesta línia i afecta no només un tram 
petit sinó a tot el vial de la Pomereda. És l’inici de l’expedient. S’han fet al·legacions a 
Madrid, vam anar a Costes a parlar amb el responsable, ens van dir que podíem fer el 
vial i que havíem de demanar un permís especial. Es va demanar i també ha afectat al 
vial de davant dels càmpings, que estem esperant un permís per poder executar les 
obres.  

Sra. Vega: però la meva pregunta és: vostès quan van fer això, tenien permís? 

Sra. Castellà: ja s’havien iniciat les obres i es van adonar que en el tram s’estaven 
posant pals i ens van avisar. Llavors ens vam adonar que estava tot afectat, per això 
vam anar el 13 de novembre a Costes. 

Sra. Vega: quan van començar les obres? Perquè el 16 de novembre no tenien el 
permís encara. 

Sra. Castellà: no, ja li estic dient, que ens vam adonar un cop iniciades les obres. 
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Sra. Ponsa: dir-li que, quan vam anar a Costes, jo també vaig anar per altres temes, a 
la directora de Costes li va semblar fantàstica l’actuació que fèiem i no hi havia cap 
problema per l’error de tempos. 

15-C.- Sra. Ortiz: jo tinc una pregunta pel Sr. Serret, però m’agradaria dir-li a la Sra. 
Casajuana, no sé si la pregunta tindrà prou pes específic adient a la seva capacitat 
intel·lectual, però jo li prego que m’escolti, perquè tot el que diré és la veritat i abans ha 
fet una al·lusió al que jo diré ara. La meva pregunta va dirigida al Sr. Serret. Pot 
demostrar que existeix algun informe desfavorable emès per algun tècnic del 
Consistori, de la Diputació o qualsevol altre entitat supramunicipal que tingui a veure 
amb l’apertura de les instal·lacions cedides a l’Associació dels Amics dels Animals on 
consti que es va desobeir alguna llei en obrir-les? Abans de que em contesti, li anticipo 
que la resposta és no, però deixi’m que li doni algunes dades fidedignes que li seran 
de gran utilitat per quan torni a fer una roda de premsa al respecte, expliqui les coses 
com van ser i no com a vostè li hagués agradat que fossin i s’estalviï d’utilitzar la 
difamació i la mentida com a eines de defensa política. Farem una mica de cronologia. 
L’any 2014, governant el PSC, guanyador de les eleccions municipals, la Sra. Campoy 
alcaldessa, el Sr. Mercader regidor d’urbanisme i el Sr. Romero regidor de Salut, el Sr. 
Serret no, perquè no governava, van decidir construir unes instal·lacions al polígon de 
can Patalina, amb la finalitat de cedir-les a l’Associació dels Amics dels Animals de 
Malgrat de Mar per fer-ne ús com a gatera i es va dotar d’una partida de 20.000€ al 
pressupost del 2015 per a la seva construcció. La gatera es va construir al 2015 i no al 
novembre del 2014 com el Sr. Serret diu a la roda de premsa. El projecte de la gatera 
va ser supervisat i presentat a la Diputació, si be la Diputació no va concedir subvenció 
per a la seva construcció. L’any 2015, governant el PSC, abans de les eleccions amb 
el Sr. Romero i el Sr. Mercader, no el Sr. Serret, es comença la construcció de les 
instal·lacions. Al maig del 2015 el PSC torna a guanyar les eleccions amb el Sr. Joan 
Mercader al capdavant i el seu programa duia la construcció d’aquestes instal·lacions i 
els socialistes tenim la bona costum de complir el nostre programa electoral. Repeteixo 
que la Diputació va supervisar el projecte amb l’antic regidor Sr. Romero. L’any 2015 el 
Sr. Mercader com a alcalde i una servidora com a regidora de Salut, no amb el Sr. 
Serret, intentem per una banda finalitzar les obres de les instal·lacions que ja estaven 
pràcticament enllestides i per una altra banda, donar forma jurídica al servei, o perquè 
s’entengui, articular d’una forma legal per tal que una instal·lació municipal es pugui 
posar en marxa legalment cedint-la a una associació. I vull que quedi molt clar que 
quan es va decidir crear aquestes instal·lacions mai se’ns va passar pel cap gestionar-
les amb personal de l’Ajuntament. I vull que quedi molt clar que es van crear per ser 
cedides, atenen la seva demanda, perquè poguessin realitzar les seves activitats com 
a associació en contraprestació del servei que donen a l’Ajuntament controlant les 
colònies felines del municipi, sempre que no siguin privades. Es va acordar amb els 
serveis jurídics de l’ajuntament, amb el Sr. Secretari al capdavant, com no podia ser 
d’una altra manera, que la forma legal de formalitzar la cessió de les instal·lacions era 
establir un conveni amb precari i es va decidir fer-ho inicialment per un any. Es va 
demanar des de l’Ajuntament a la Generalitat el pertinent permís per a la constitució 
del nucli zoològic, requisit imprescindible per l’apertura, que va se concedit. El que vol 
dir que les instal·lacions van ser inspeccionades. I l’associació va contracta una 
assegurança amb la Sra. Martínez. L’any 2015, amb el Sr. Mercader com a alcalde i 
una servidora com a regidora de Salut, no amb el Sr. Serret, l’Associació comença a 
fer ús de la instal·lació. L’Ajuntament va cedir les instal·lacions i es va comprometre a 
pagar el consum de l’aigua i llum, a donar una subvenció inicial de 2000€ a 
l’Associació i destinar 4500€ de despeses veterinàries en concepte d’esterilització de 



 

 

colònies de gats. L’associació es va comprometre a fer-se càrrec de controlar les 
colònies del carrer, posant gàbies trampes i esterilitzant els gats, preferentment les 
femelles que són les que procreen. Al mateix temps, acollir als gats abandonats per tal 
de tramitar la seva adopció. El resultat inicialment va ser positiu. Les colònies s’anaven 
controlant amb el pressupost destinat i l’associació s’estava empoderant i tirava 
endavant. L’Associació era conscient i coneixedora de com es cedien les instal·lacions 
i del compromís econòmic al qual es comprometia inicialment l‘Ajuntament. En cap 
moment se la va posar entre l’espasa i la paret econòmicament com el Sr. Serret va 
manifestar a la roda de premsa, tot el contrari. Va ser la pròpia presidenta qui ens 
donava pressa perquè entreguéssim les instal·lacions. L’Associació tenia un terreny 
local i per això les volien el més aviat possible. En cap moment la vam deixar 
desemparada. Estàvem en contacte constantment. Val a  dir que durant l’any 2015 i 
2016 vaig intentar contactar amb varies protectores per assessorar-me de la capacitat i 
viabilitat de la gatera, per contemplar la possibilitat d’ampliar la recollida de gats 
abandonats i contemplar diferents escenaris, ja que la capacitat de la mateixa era i és 
reduïda, només hi caben 20 gats, i també per complementar la tasca de l’Associació. 
Lamentablement no va ser possible. No es va trobar cap protectora que acollís 
solament gats, inclús vam intentar fer un pack entre els gossos i gats amb el contracte 
que tenim del CAT-Maresme a través del Consell Comarcal i tant sols se’n van endur 
un. També vaig visitar la protectora de Palafolls. 

Sra. Ponsa: Disculpi, Sra. Ortiz, això és una pregunta o una exposició? 

Sra. Ortiz: una exposició i un prec al final. De les converses mantingudes amb les 
protectores, com no podia ser d’una altra forma, no faré cap comentari. Guardaré 
discreció de les meves opinions, conclusions, decisions, aquestes persones no estan 
aquí i jo com a regidora no em puc permetre la llicència de desvelar converses 
privades. Per això estan els despatxos. L’any 2017 quan el Sr. Mercader i una 
servidora ja no estem al govern, degut a la moció de censura que vostès ens van fer i 
amb el Sr. Serret com a regidor de Salut ja al govern, ara sí, es començaran a 
esterilitzar colònies al carrer i també colònies privades de patis venials del centre del 
poble, caçant-los amb gàbies tanca i inclús passant per l’interior de domicilis privats i 
abandonant els gats posteriorment a les colònies del carrer. Ara si, posant a 
l’Associació dels amics dels animals entre l’espasa i la paret. I a l’estiu el Sr. Regidor 
decideix, sota la seva responsabilitat, que les instal·lacions han d’acollir 25 gats a part 
dels gats que ja hi havia, quan l’aforament de les instal·lacions és de 20 a 25. És a dir, 
fent incomplir a l’Associació amb el conveni que té signat amb l’Ajuntament. Repeteixo, 
el Sr. regidor fa incomplir a l’Associació el conveni signat amb l’Ajuntament, provocant 
un overbooking a la gatera. Com a conseqüència de la seva decisió es propaga una 
epidèmia i les instal·lacions s’han de posar en quarantena. Conclusió, es dispara la 
despesa del veterinari per les esterilitzacions privades, per les incineracions de gats 
morts. La resta de la historia és sobradament coneguda, el Sr. Serret decideix tancar 
la gatera una vegada ha passat l’epidèmia i l’Associació demana suport a través de les 
xarxes. Aconsegueix recollir 9000 signatures, una participació ciutadana a través de 
les xarxes amb cost zero per l’Ajuntament. I com sempre, la culpa és del socialistes, 
que pel Sr. Serret que ho manifesta públicament i a les xarxes, sempre ho hem fet tot 
malament, sense projecte i sense pensar. Sr. Serret, recorda que fa un any anava 
desesperat pels despatxos buscant un pacte per trair els nostres socis de govern? Si 
tant malament ho feia, què buscava en nosaltres? Quina sort tenim que ara si ha 
arribat el govern sant Jofre Serret d’Assis.  
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Sra. Ponsa: una mica de respecte, Sra. Ortiz, perquè sinó aquí ja no entrarem. Estem 
al final del Ple, ha fet una pregunta i s’està passant dient coses que no toquen. 

Sra. Ortiz: perdoni, a mi m’han difamat públicament i vostè m’ha de deixar defensar-
me públicament en el plenari, sóc una regidora. 

Sra. Ponsa: si vostè creu que l’han difamat, faci les passes que cregui ha de fer. Això 
només és una pregunta, faci la pregunta concreta i no una conferència, si us plau. 

Sra. Ortiz: Sr. Serret, que té contra els socialistes? Perquè ens detesta tant? Què li 
hem fet? Tot el que té empremta socialista ho vol destruir. Els socialistes han fet lleis 
progressistes, transgressores a nivell nacional, han enderrocat barreres, què dic, murs, 
que cap altre partit s’hagués atrevit a fer. I moltíssimes persones gràcies a questes 
lleis gaudeixen. Vostè sap Sr. Serret que, si les parets de l’escola d’adults, li falten dos 
centímetres,vostè, com les han construir socialistes, les enderroca. Si els 
desfibril·ladors no són prou moderns pel seu gust, en compra uns de nous i ara els 
gats, què li han fet els gats? No són socialistes, home, que són uns animals molt 
independents! Sr. Serret, nosaltres estem en èpoques nadalenques i nosaltres els 
socialistes som gent de pau i d’alegria, però vostè amb les seves actituds 
irresponsables es carrega qualsevol màgia. Va per mal camí. Jo crec que aquesta 
vegada Sr. Serret s’ha passat dels límits. El seu comportament com a regidor deixa 
molt que desitjar. S’agrada massa i és molt vanitós, però no s’estima, i a la política se 
ve a servir, no a ser servit. Si no té aquesta capacitat, ja sap lo que li toca. Si la seva 
manera de fer política es basa, com hem comprovat, en la manipulació de la retòrica i 
l’oratòria i la difamació sap que té un recorregut molt curt. Jo l’únic que li demano és 
que agraeixi la tasca d’aquesta societat animalista. Li demano que escolti a la 
ciutadania, que tingui en compte les 9000 signatures i que no, per ser un projecte 
socialista, el tiri endarrere. Escolti la ciutadania, de mi pot dir el que vulgui, vostè té la 
credibilitat que té i jo la que tinc, les coses estan molt clares, li puc demostrar que no 
tinc informes negatius ni desfavorables, vostè en té un munt, aquí puc treure uns 
quants. La seva paraula val el que val i la meva val el que val, nosaltres mai hem fet el 
que vostè ha dit a la seva roda de premsa. 

Sra. Ponsa: la pregunta quina era? 

Sra. Ortiz: la pregunta és si tenia algun informe negatiu d’algun tècnic d’aquesta casa, 
la Diputació o alguna entitat supramunicipal que digui que jo he incomplert la llei en 
obrir aquestes instal·lacions. 

Sr. Serret: jo ja sabia que avui vindria amb aquesta pregunta, perquè ho està 
esperant, era el seu moment i, evidentment, el seu moment de gloria l’ha tingut, ha 
pogut explicar-se, i ara és el moment que aquest govern es pugui explicar. En primer 
lloc, el que si li diré és que no penso entrar a fer política amb els animals, són essers 
vius i no els penso utilitzar com estan fent vostès. En segon lloc, aquest govern, des 
del primer dia, quan va assumir les responsabilitats d’aquesta regidoria va tenir molt 
clar que vetllaria pels animals. Personalment sóc animalista i en tinc més d’un a casa. 
Dit això, també igual que ho vam dir, ho vam comunicar a l’Associació. Tampoc posaré 
paraules ni converses, però si que hi ha actes de reunions formals amb l’Associació 
que parlen d’aquest conveni, d’aquest contracte, i també han dit certes coses del 
govern, però ja hi anirem arribant. Quan vam fer la roda de premsa vam explicar que al 
novembre del 2014, el govern proposa en el seu pressupost del 2015, la construcció 



 

 

d’una gatera. I la llei parla molt clar que no es poden crear nous serveis. Nous serveis 
que estiguin supeditats a un pressupost econòmic i que comporti contractar 
treballadors. I per tant, a nivell jurídic, si demanava un informe, li haurien contestat que 
no podien absorbir aquest servei. Vostè ha dit una afirmació molt clara, un cop 
construït, un cop fet, un cop demanat a la Diputació que fes un estudi perquè ens 
pogués donar una subvenció,  que per cert no ens van donar, vam haver de buscar la 
forma jurídica per articular de forma legal allò que havien construït. Per tant, van haver 
d’articular la formula, que per cert tinc aquí el contracte, un contracte que diu 
clarament a precari, que signa l’alcalde d’aquell moment, el Sr. Joan Mercader del 
PSC, que val a dir no tinc cap fòbia, ni tinc res en contra del PSC i la gatera. Si es 
desmunta, no és perquè l’hagi fet el PSC. Val a dir, i no li tornaré a dir gatera, perquè 
vostès van signar un contracte en el que diu que no es podran utilitzar aquestes 
paraules ni gatera ni gatera municipal, entre d’altres coses perquè és un espai per 
alberg de gats. I l’ús no era aquest. Dit això, al mes de juliol, abans de l’epidèmia que 
vostè diu, que aprofito per dir que és un motiu més pel tancament, però no és el motiu. 
Al mes de juliol, fem una reunió amb l’Associació també amb tècnics de Salut, de 
Malgrat i es convida tècnics de la comarca per parlar de la situació que hi ha a Malgrat, 
entre d’altres coses perquè amb l’Associació ja havíem parlat que el que no faria 
aquest govern era la irresponsabilitat de firmar novament un contracte en precari que 
els posés amb tutela i amb la màxima responsabilitat com els havien posat vostès. I 
això no ho pensàvem fer, perquè aquesta responsabilitat l’ha d’assumir el govern i no 
una entitat. L’entitat, a qui hem agraït des del primer dia i ho tornarem a fer les 
vegades que calgui, per la col·laboració que tenim i tindrem, perquè hi treballen 
voluntaris pels animals, vam agrair la tasca que feien però a més se’ls va tornar a dir 
que la intervenció amb que jo inicio la reunió diu: el Sr. Serret inicia la reunió exposant 
la voluntat de l’Ajuntament a no continuar amb el conveni signat amb l’anterior govern. 
Informa que no es prorrogarà dit conveni. Per tant, al mes de juliol, de forma oficial, 
se’ls comunica. A més a més, el Sr. Serret al·lega que hi ha establert un màxim de 20 
gats de cabuda en aquesta instal·lació i que en l’actualitat no es compleix. Per tant, en 
aquells moments, ja se’ls diu que no hi poden haver tants gats. Tanmateix es 
considera que la ubicació no és idònia, recordo que està al costat de la deixalleria i els 
gats pateixen estrès pel continu abocament, i això no només ho considera el regidor, 
ho consideren tècnics i ho considerava la mateixa Associació. Per altra banda, 
l’Associació, en aquell moment, manifesta que no estan d’acord amb aquell límit de 20 
gats. Aquest límit evidentment no el va posar vostè, el va posar el nucli zoològic, que 
és el que diu que no poden haver-hi més de 20 gats. I durant el 2016 hi ha hagut més 
de 20 gats i durant el 2017 també, fins al punt que hi ha arribat a haver 50. I això és un 
fet. No ho dic jo, ho diuen els tècnics que fan l’informe. Vostès han tingut a la mà tots 
els informes perquè, a més a més, els van demanar abans que passés a aprovació la 
no prorroga per Junta de Govern, per poder observar tot el que deia. Però és que 
també podem dir altres coses. Es va manifestar en aquella reunió que el govern va fer 
signar un conveni penós, sent denunciable el que li van fer signar la Sra. Ortiz i el Sr. 
Mercader. L’acta la pot consultar com a regidora, que és el que li hagués recomanat 
abans de fer tota aquesta intervenció si m’hagués vingut a veure i haguéssim parlat del 
tema. Al meu despatx la porta és oberta i pot venir sempre que vulgui. També li diré, 
vostè ha anat a tocar portes de molts tècnics. Els ha pressionat fins on ha pogut. I no 
m’ho han dit ells, és vox populi a la casa, però no entraré amb això ni amb difamar 
certes paraules cap a la persona de ningú, però vostè demostri que jo vaig dir que 
entressin més gats del compte, fins al punt de crear el que està dient, com si el 
responsable fos aquest govern de la panleucopenia. Vostè sap que ha sigut una plaga 
que hi ha hagut a la comarca? Perquè ha estat així. Sap que passa a la instal·lació 
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que van construir? Que només hi ha tres habitacles. En un d’ells, hi ha els gats 
leucèmics. En els altres dos, els gats sans. Cap dels tres habitacles s’utilitza com 
espai de quarantena, que és el que recomana qualsevol tècnic, qualsevol persona 
vinculada al sector. Van construir una instal·lació amb un compromís polític i ho acaba 
d’afirmar aquí mateix, ha dit que el que feien era complir el seu programa electoral. I 
van construir unes instal·lacions donant una finalitat a la que la llei no ens deixa fer. I 
no ens ho deixa fer perquè això per fer-ho bé el que cal és que el servei estigui 
professionalitzat. Vostès podien construir unes instal·lacions, evidentment, també 
podrien haver cedit el servei externalitzat i després l’entitat participar-hi. Si ho fa així, té 
un cost. També tinc el pressupost que li van fer per la construcció i del que costa una 
gatera durant un any, i és gairebé de 10.000€. En el conveni, pobre Associació, que 
signen, els hi diuen que els pagaran 2000€. I la resta? Qui l’ha d’assumir? L’entitat? 
Això és tornar a passar la pilota calenta i la responsabilitat a una entitat. Però no tant 
sols això, parlem de les partides de Salut. Mira que aquest govern, que abans ens 
criticaven, que hem copiat les partides, amb els animals hi donem una partida força 
amplia. Si suma totes les partides destinades a animals és gairebé més del 60% de la 
partida de Salut. L’any passat vostès van gastar en els animals 3300€ en tot l’any. 
Aquest govern, a data 30 de novembre, 5393,93€. No tant sols això, sinó que amb la 
llum, que també és un fet que no s’ha explicat i potser que ho expliquem, l’any passat 
van gastar 329€ i aquest any 1159, perquè resulta que l’hivern passat, la primera 
factura que va arribar a la regidoria, des que estàvem al govern, va pujar 602€ quan 
respecte a l’anterior hivern era de 52.91€, i resulta que els gats tenien radiadors dins 
les instal·lacions, calefacció les 24h del dia. Quan ens arriba una factura d’aquest estil, 
quan estem fent una campanya amb els infants de la nostra vila que es demana que 
facin un esforç perquè energèticament sigui sostenible el país i estem donant aquestes 
factures, doncs no em sembla un bon exemple. Entre d’altres coses perquè els gats 
viuen a un habitat, el seu habitat, no és de condició de calefacció de temperatures 
tropicals. Malgrat no és un municipi de Suïssa ni de Brussel·les ni de Canadà. És un 
municipi on la temperatura és força calorosa i home, em sembla que no és de rebut. 
També li diré que vostès són els responsables d’aquest conveni i això ho hem parlat 
infinites vegades. Tant és així que en certes coses que no es posaven d’acord 
nosaltres ja ens hi hem posat, perquè l’Associació ja té els carnets en marxa per poder 
dispensar a les colònies l’alimentació com toca. Tindran els dispensadors i traurem 
aquests punts de focus, de plagues i d’infeccions del carrer. Controlat. És més, amb 
això si vol després truqui i digui el que vulgui, a vostè la van assessorar, el 02/12/2015 
va anar a veure un assessorament per una persona que actualment assessora a 
Fundació Fada, fundació animalista, i li van recomanar de per totes que no obrís 
aquestes instal·lacions. Si hagués de fer cas del que es diu, vostè no era massa 
favorable a l’obertura d’aquestes instal·lacions. Li dic, si hagués de fer cas del que 
diuen. Fins al punt de dir que és una ordre d’alcaldia, és una alcaldada, i s’ha de fer 
així. Ara, com això ho diuen i no puc portar l’acta com les altres actes, m’ho puc creure 
o no. El que està clar és que abans de que es publiqui l’acord del 05 de desembre 
d’aquest any, ja va començar la maquinaria en campanya, perquè em pot tenir 
bloquejat de les xarxes, però al final tot arriba, perquè home, no utilitzi animals, no 
utilitzi els éssers vius de la manera que ho està fent. Pot criticar-me, pot anar contra la 
meva persona, perquè sé que també en té moltes ganes. Després fa afirmacions com 
les que ha fet, també m’agradaria que les demostrés per escrit ja que avui està tant 
posada a escriure-ho tot, però no entraré en aquestes discussions. De fet ja li estic 
donant moltes explicacions perquè aquest govern s’ha expressat, s’ha explicat a la 
ciutadania en roda de premsa amb un vídeo perquè tothom escoltés les diferents 
opcions. Perquè algunes persones han difamat per la xarxa i han dit coses que no són, 



 

 

cap a la meva persona, cap al govern, fins i tot cap a l’Associació, quan fa una gran 
tasca, i cap a tècnics, que tampoc s’ho mereixen, fan la seva feina. I per tant, home, 
vagi una mica en compte, i també perquè li recordo que com a regidors tenim un 
contracte de confidencialitat. Podem donar informació de tot el que és públic, 
evidentment, però no torni a parlar del que contracta una entitat externament a una 
altra empresa. Vostè ha dit que l’entitat ha contractat una empresa d’assegurances i 
ha dit el nom de l’empresa. Home, no pertoca. Vostè pot dir el que vulgui, Sr. 
Mercader, però sé molt bé el que vaig dir en aquella roda de premsa, ho vaig 
manifestar en una acta i el que vaig dir clarament és que a títol personal havíem 
d’assumir econòmicament el deute que l’ajuntament donava, perquè l’entitat no pot 
assumir, i això està dit en una acta,  no tenim solvència, per assumir la diferència 
econòmica. I ho diu claríssim. Per tant, a títol personal, havia de demanar aquests 
diners. I això es pot dir.  

Sra. Ponsa: Sra. Ortiz, vostè ha fet una pregunta i el Sr. Serret li ha contestat. Així es 
tracta als precs i preguntes. Si vostè vol fer un debat pot buscar qualsevol espai per 
fer-lo.  

Sra. Ortiz:  sóc una regidora i vostè té l’obligació de deixar-me defensar. 

Sra. Ponsa: Sra. Ortiz, vostè ha fet una pregunta i el regidor li ha contestat. Donem 
per acabat el Ple. Molt bones festes de Nadal a tots els malgratencs i malgratenques.  

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

 
 
Joan Carles Nonell i Sendrós 
Secretari General 
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