
 

 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 4 de juliol de 2019 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19.00 a 21.28 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) 
Sr. Joan Mercader Carbó 
Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda 
Sr. Sergio Ortín Lacoma 
Sra. Isabel Ortiz Vera 
Sr. Sergio Cardona Garro 
Sra. Cinzia Valbonesi Prieto 
Sr. Oliver Sánchez-Camacho García 
Sr. Ludwig Ivan Hasko 
 
GRUP DE JUNTS PER MALGRAT (JxM) 
Sra. Mª Carmen Ponsa Monge  
Sr. Miguel Àngel Ruiz 
Sr. Carles Jiménez Martínez 
 
GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD 
MUNICIPAL (ERC-AM) 
Sr. Ramir Roger Artigas 
Sra. Maria Ester Martínez Tarrés 
Sr. Joaquim Albert Roig 
 
GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA – MALGRAT ENS MOU (JXCAT 
MEM) 
Sr. Jofre Serret Ballart 
Sra. Lurdes Borrell Arigós 
 
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA (CUP MALGRAT DE MAR – AMUNT) 
Sr. Enric Zaldo Aubanell 
 
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. 
 
 
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, 
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Ordre del dia 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el passat 15 de juny de 2019 
2.- Constitució dels Grups Polítics Municipals. 
3.- Determinació de la periodicitat de les sessions del Ple de l'Ajuntament 
4.- Constitució de la Junta de Portaveus dels Grups Polítics Municipals 
5.- Pressa de raó del nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i 
determinar la periodicitat de les seves sessions ordinàries 
6.- Pressa de raó dels nomenaments dels/de les Tinents d'Alcaldia 
7.- Pressa de raó de la delegació de competències de l'Alcaldia a favor dels regidors i 
regidores de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. 
8.- Delegació de certes atribucions del Ple de l'Ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local i del Ple de l'Ajuntament a favor de l’Alcaldia. 
9.- Pressa de raó de la delegació de competències pròpies de l'Alcaldia, a favor de la 
Junta de Govern Local 
10.- Constitució de la Comissió Informativa Directorial, i designa dels membres que la 
comprenent. Atribució de les competències de la Comissió. Comissió Especial de 
Comptes. 
11.- Nomenament de membres que han de formar part de la Mancomunitat de l'Alt 
Maresme per a la gestió dels residus sòlids urbans i del medi ambient. 
12.- Nomenament de membres d'aquesta Corporació que ha de formar part de 
diferents òrgans tècnics: 
13.- Nomenament de membres de la Corporació que han de formar part de diferents 
institucions: 
14.- Designació dels representants polítics al Consell Consultiu dels Mitjans de 
Comunicació Municipals de Malgrat de Mar 
15.- Designació dels representants polítics a la Taula d'Habitatge de Malgrat de Mar 
16.- Designació de la representació de la Corporació als Consells Escolars del centres 
educatius del municipi, i consell de participació de la llar d’infants municipal. 
17.- Designació dels membres de la Corporació en el Consell Escolar Municipal. 
Consell Educatiu i pressa de raó de la seva presidència 
18.- Nomenament de representant de l'Ajuntament de Malgrat de Mar a les 
Fundacions Privades Aspronis i El Vilar, així com en el Consell de participació de la 
Residència Natzaret, i en qualsevol d’altres que es constitueixi en el municipi en el 
marc del Decret 202/2009, de 22 de desembre, d’òrgans de participació i coordinació 
del Sistema Català de serveis socials. 
19.- Determinació de les dedicacions, del règim retributiu i de les assistències dels 
regidors i regidores de l'Ajuntament 
20.- Determinació, característiques i retribucions del personal eventual. Mandat 2019-
2023. Assessor/a de l’equip de govern en matèria de mitjans de comunicació. 
21.- Notificació als membres de la Corporació de les convocatòries d'òrgans 
col·legiats, a través de l'aplicació e-notum. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Desenvolupament de la sessió 
 
1. - Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el passat 15 de juny de 
2019. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=1 
El Sr. Alcalde pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament ha de formular alguna 

observació al contingut de l’acta de la sessió anterior constitutiva del nou Consistori, 

celebrada el dia 15 de juny de 2019, còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la 

convocatòria. 

Sense cap observació, per assentiment dels disset membres assistents, es 

declara  aprovada l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 15 de juny de 

2019. 

 
2. - Constitució dels Grups Polítics Municipals. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=2 
 
Per al millor funcionament dels òrgans de govern de la Corporació, es considera 
convenient la creació de Grups Polítics Municipals, i per tant i a la vista de les 
disposicions legals pertinents i reglamentàries aplicables, articles 73 i ss de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,  50 del 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, i 23 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre. 
 
Vistes les comunicacions dels caps de les llistes electorals a la Secretaria de 
l’Ajuntament. 
 
Vista la proposta d'acords formulada per l'alcaldia, en data 28 de juny de 2019, el 

Ple de l’Ajuntament per assentiment dels disset membres assistents, ACORDA: 

Primer. Crear els següents Grups Municipals: 
 

 Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés 

(PSC-CP) 

 Grup Municipal de Junts per Malgrat (JxM) 

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

 Grup Municipal de Junts per Catalunya – Malgrat ens Mou (JxCAT MeM) 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=1
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=2
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 Grup Municipal DE LA Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista 

(CUP Malgrat de Mar – Amunt) 

 
Segon. Prendre raó de les comunicacions dels cinc caps de llista i els respectius 
regidors/ores, de conformitat amb les manifestacions i declaracions contingudes en els 
escrits, els Grups Municipals queden constituïts de la forma que s'indica a continuació: 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) 
 
Membres de la  Corporació que l’integren: 
 
Sr. Joan Mercader Carbó 
Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda 
Sr. Sergio Ortín Lacoma 
Sra. Isabel Ortiz Vera 
Sr. Sergio Cardona Garro 
Sra. Cinzia Valbonesi Prieto 
Sr. Oliver Sánchez-Camacho García 
Sr. Ludwig Ivan Hasko 
 
Portaveu del Grup:  
 
Titular :  Sr. Joan Mercader Carbó  
Suplent: Sr. Oliver Sánchez-Camacho García 
 
GRUP DE JUNTS PER MALGRAT (JxM) 
 
Membres de la  Corporació que l’integren: 
 
Sra. Mª Carmen Ponsa Monge  
Sr. Miguel Àngel Ruiz 
Sr. Carles Jiménez Martínez 
 
Portaveu del Grup: 
 
Titular :  Sra. Mª Carmen Ponsa Monge 
Suplent: Sr. Carles Jiménez Martínez 
 
GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD 
MUNICIPAL (ERC-AM) 
 
Membres de la  Corporació que l’integren: 
 
Sr. Ramir Roger Artigas 
Sra. Maria Ester Martínez Tarrés 
Sr. Joaquim Albert Roig 
 
Portaveu del Grup: 
Titular : Sr. Ramir Roger Artigas 
 



 

 

GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA – MALGRAT ENS MOU (JXCAT 
MEM) 
 
Membres de la Corporació que l’integren: 
 
Sr. Jofre Serret Ballart 
Sra. Lurdes Borrell Arigós 
 
Portaveu del Grup:  
Titular:  Sr. Jofre Serret Ballart 
Suplent: Sra. Lurdes Borrell Arigós 
 
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA (CUP MALGRAT DE MAR – AMUNT) 
 
Membre de la Corporació que l’integra 
 
Sr. Enric Zaldo Aubanell 
Portaveu del Grup:  
Titular: Sr. Enric Zaldo Aubanell 
. 
3. - Determinació de la periodicitat de les sessions del Ple de l'Ajuntament 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=3 
 
Tal com estableix l'art. 98 de la refosa de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya (RD Leg. 2/2003), les sessions ordinàries del Ple, en el cas dels municipis 

d'una població entre 5.001 i 20.000 habitants, s'han de celebrar, com a mínim, cada 

dos mesos, fixant-ne el Ple la periodicitat, d'acord amb l'article 78 del Reial Decret 

2568/1986 de 28 de novembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Regímen Jurídico de las Entidades Locales, on s'estableix que la periodicitat de les 

sessions plenàries ordinàries serà fixada per acord del mateix Ple, pres en sessió 

extraordinària que haurà de convocar l'Alcalde o President dins els 30 dies següents a 

la sessió constitutiva de la Corporació.   

Atès que podent donar-se el cas que el dia preestablert sia festiu, resulti inclòs o 

afectat per un període de vacances o concorrin circumstàncies sobrevingudes que 

dificultin la celebració de la sessió en la data i/o hora inicialment prevista, resultant 

obligat o més adequat posposar la celebració de la mateixa a una data diferent o 

retardar o avançar-ne l'hora, en atenció, en aquest cas, a l'extensió de l'ordre del dia o 

altres causes degudament justificades. 

Atès que aquesta possibilitat d'alterar el dia i/o l'hora de celebració de la sessió 

ordinària cal conjugar-la amb el principi de seguretat jurídica que permeti, d'una banda, 

que els regidors coneguin amb antelació suficient el dia i l'hora de celebració de la 

sessió i, per altra, que aquesta no pugui ser posposada de forma excessivament 

dilatada en el temps. 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=1
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D'acord amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables. 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sr. Mercader: Hem proposat un canvi respecte el darrer mandat,  que sempre era el 
darrer dijous de cada mes, i hem proposat que sigui el segon dijous de cada mes, 
perquè veient el calendari, normalment en molts mesos la primera setmana de cada 
mes és festiu o s’han hagut d’enrederir plens per aquest motiu a la segona setmana 
del mes. Veient els antecedents de com havia anat a l’últim mandat, creiem més 
convenient traslladar i en comptes de fer-ho el primer dijous de cada mes, fer-ho el 
segon dijous, per no haver de fer un decret per traslladar-ho sempre al segon dijous.  

Sra. Ponsa: A veure si seria possible, poder tenir una agenda per saber si sempre es 
complirà que sigui el segon dijous de cada mes, més que res per organitzar-nos. Ja sé 
que és difícil, però ens agradaria que tinguessin aquesta deferència, doncs ens aniria 
molt bé. Per tant, si poden prendre nota de fer-ho possible i que ens avisin amb el 
temps prudencial si s’hagués de fer algun canvi.  

Sr. Mercader: Prenem nota de la petició. 

Vista la proposta d'acords formulada per l'alcaldia, en data 26 de juny de 2019, el 

Ple de l’Ajuntament per setze vots a favor (PSC, JxC, JxM i ERC) i una abstenció 

(CUP), ACORDA: 

Primer . Que el Ple de l'Ajuntament realitzi mensualment les sessions ordinàries, 

concretament el segon dijous de cada mes, a les set de la tarda.  

Segon. Facultar al Sr. Alcalde per a posposar un màxim de quinze dies la celebració de 
les sessions ordinàries del Ple, quan el dia predeterminat sia festiu, resulti inclòs o afectat 
per un període de vacances o concorrin circumstàncies sobrevingudes que dificultin la 
seva celebració en la data inicialment prevista, així com per retardar o avançar l'hora 
fixada, en atenció a l'extensió de l'ordre del dia o altres causes que així ho justifiquin. 
 
Tercer. La corresponent resolució haurà de ser notificada als portaveus dels grups 
municipals amb una antelació mínima de vuit dies naturals a la data en principi 
determinada per la celebració de la sessió. 
 
4. - Constitució de la Junta de Portaveus dels Grups Polítics Municipals. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=4 
 
Fets 
 
La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l’organització 
municipal, de caràcter deliberant, no resolutiu, integrat per l’alcalde i els portaveus, 
titulars o suplents, designats per cadascun dels grups municipals. 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=1


 

 

Es considera convenient que l’Ajuntament de Malgrat compti, en el marc de la seva 
organització, amb aquest òrgan. 
 
Els cinc grups municipals representats a l’Ajuntament han comunicat el nom dels 
respectius portaveus i dels corresponents suplents. 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sr. Mercader: La Junta de portaveus també és un canvi que hem fet,. Hem recuperat 
una mica el que vam fer fa quatre anys, de fer la Junta de portaveus dos dies abans de 
la celebració de la Comissió informativa, per tal de que la Junta de portaveus tingui la 
funció de que, si hi ha algun tipus de moció o algun tipus de proposta, pugui ser 
acordada i pugui ser incorporada a la votació o es parli a la Comissió informativa que 
és on es tracten aquests temes. Fa un parell d’anys, es va fer el canvi al mateix dia del 
Ple i nosaltres creiem que no tenia cap funcionalitat, perquè ja no es podia incloure 
cap punt en el mateix dia del Ple. Per tant, creiem que així aquest òrgan agafa més 
sentit i podem arribar a acords tots els portaveus per tal de que ja a la Comissió 
informativa surtin propostes que puguin sorgir de l’oposició.  

Sr. Roger: Sobre aquest punt, entenem que el govern té tota la potestat per poder 
organitzar-se de la millor manera les sessions, tant de Junta com de Plenari, però en 
aquest cas, enteníem que la Junta de portaveus hagués estat potser més correcte o 
potser veient els antecedents en aquest plenari, que fèiem fa dos anys, per les 
atribucions i els òrgans que es van aprovar, recordo grans parrafades de queixes i vull 
que consti en acta que tampoc en aquest cas s’ha comptat amb l’opinió dels portaveus 
de l’oposició, perquè hi ha, a més a més d’un canvi de data, també un canvi d’horari 
important,  que passa de ser de l’una a dos quarts de tres i per tant, entenc que això, 
jo vull que en quedi constància. 

Sra. Ponsa: Jo també anava a fer la mateixa queixa que ha fet el Sr. Roger. De fet, si 
mira l’hemeroteca, vostè va fer una gran parrafada en el seu moment i sí que hagués 
estat bé almenys aplicar-ho i poder reunir-nos abans, ja que és una Junta de 
portaveus on s’han de decidir tota una sèrie d’assumptes importants, poder 
consensuar l’hora amb tots i no hagués sigut tant difícil, som cinc grups i per tant, crec 
que no haguéssim tingut cap problema i hagués estat bé de part seva haver-ho portat 
a terme, però bé, si vostès han pres aquesta decisió, l’haurem d’acatar, tot i que 
entenem que ho podien haver fet d’una altra manera. 

Vista la proposta d'acords formulada per l'alcaldia, en data 1 de juliol de 2019, el 

Ple de l’Ajuntament per deu vots a favor (PSC i JxC) i set abstencions (JxM, ERC 

i CUP), ACORDA: 

Primer. Constituir la Junta de Portaveus Municipal, integrada pels següents membres: 
 

Titulars:   Joan Mercader i Carbó  
    Maria Carmen Ponsa i Monge 
    Ramir Roger i Artigas 
    Jofre Serret Ballart 
    Enric Zaldo Aubanell 
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Suplents: Oliver Sánchez Camacho García 
                Carles Jiménez Martínez 
                Lurdes Borrell Arigós 
                 

Segon. Ostentarà les funcions següents: 
 
a) assessorar a l’alcaldia en qüestions d’ordre del Ple municipal. 
 
b) el coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la Corporació 
 
c) l’estudi, informe i consulta dels assumptes que l’alcaldia decideixi sotmetre a la seva 
consideració. 
 
d)  aquelles altres funcions que puguin resultar del reglament orgànic municipal 
 
Tercer. Serà convocada per l’alcaldia i celebrarà sessions ordinàries, amb caràcter 
mensual, els dimarts previs a les Comissions Informatives Directorials, a les 14:30 
hores, podent celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi l’alcalde, a 
iniciativa pròpia, o a petició de la meitat dels seus membres, sempre que aquests 
representin, com a mínim, a una quarta part dels membres del Consistori. 
 
Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus, els 
membres i el personal de la Corporació que l’alcaldia consideri convenient, a efectes 
d’informar sobre assumptes concrets. 
 
Quart. Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni 
vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu. De les seves sessions no s’aixecarà 
acta, ni requerirà la presència del secretari de l’Ajuntament. 
 
5. - Pressa de raó del nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i 
determinar la periodicitat de les seves sessions ordinàries. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=5 
 
Es dona compte de la resolució de l’Alcaldia 1642/2019, de 19.06.2019, i que 
literalment diu: 
 

Fets 
 
La Junta de Govern Local existeix en els municipis amb una població de dret superior a 
cinc mil habitants, i en els de menys quan ho acorda el Ple de l'Ajuntament o ho 
estableix el reglament orgànic d'aquest, d'acord amb els articles  20.1.b) de la Llei 7/85, 
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 48.1.b) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i 35.2.d) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
La Junta de Govern Local està integrada per l'Alcalde i un número de regidors, no 
superior al terç del número legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'Alcalde 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=1


 

 

(a Malgrat de Mar concretament cinc), d'acord amb els articles 23.1 de la Llei 7/85, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Tal com estableix l'art. 112.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Reial Decret 2568/1986 de 28 de 
novembre), les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local s'han de celebrar, com 
a mínim, cada quinze dies, corresponent fixar-ne la periodicitat a l'Alcaldia d'acord amb  
l'article 112.3 del mateix cos legal, mitjançant decret, en el que s'indicarà dia i hora en 
que hagin de celebrar.  

 
Per tot això, de conformitat amb les atribucions que em confereix la legislació vigent, 
RESOLC: 
 
Primer. Nomenar com a membres de la Junta de Govern Local, als següents 
regidors/es:  
 

 Jofre Serret i Ballart 

 Sònia Viñolas Mollfulleda 

 Isabel Ortiz Vera 

 Ludwig Ivan Hasko 

 Lurdes Borrell Arigós 
 
Segon. Determinar que a la Junta de Govern Local, integrada per l'Alcalde i pels 
esmentats/des regidors/es nomenats, li correspon l'assistència a l'Alcalde en l'exercici 
de les seves atribucions, i aquelles que li delegui el Ple de l'Ajuntament, l'Alcalde o les 
que li atribueixin les lleis i altres disposicions normatives, d'acord amb els articles 23.2 
de la de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 54.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, i 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
Tercer. Determinar que  Junta de Govern Local realitzarà sessió ordinària de forma 
periòdica, cada setmana, fixant-se a aquest efecte els dijous, a les 14 hores, d'acord 
amb el que estableix l'article 112.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Quart. Determinar que la realització de les sessions es podrà posposar un màxim d'una 
setmana, quan el dia predeterminat sia festiu, resulti inclòs o afectat per un període 
vacacional o concorrin circumstàncies sobrevingudes que dificultin la seva celebració 
en la data inicialment prevista, així com per retardar o avançar l'hora fixada, en atenció 
a l'extensió de l'ordre del dia o altres causes que així ho justifiquin. 
 
Cinquè.  Determinar que la Junta de Govern Local, realitzarà la sessió constitutiva el 
proper dijous, dia  27 de juny, a les catorze hores, de conformitat amb el que disposa 
l'article 112.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.  
 
Sisè. Donar compte de la present resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió 
que aquest celebri. A més es notificarà personalment als designats, i es publicarà al 
Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva plena eficàcia, des del dia 
hàbil següent al de la firma de la present resolució, d'acord amb el que estableix l'art. 
46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
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Obert el torn d’intervencions 
 
Sr. Roger: Només preguntar el motiu d’aquest augment de tres a cinc membres de 
Junta de Govern, si és per algun motiu que puguin explicar.  

Sr. Mercader: La Junta de Govern la conformen els Tinents d’Alcalde, el govern ha 
decidit que de Tinents d’Alcalde n’hi haguessin cinc i per tant, a la Junta de Govern hi 
van els cinc Tinents d’Alcalde. 

Sra. Ponsa: Entenc que les Juntes de Govern són obertes, com han sigut fins ara, tot i 
que avui n’hi ha hagut una notícia a Ona Malgrat, on es deia que només un 
representant de cada grup podia anar-hi. És correcte o podem anar-hi com sempre els 
representants que vulguin dels grups municipals? 

Sr. Mercader: En principi, són obertes i poden anar els representants que hi vulguin 
de cada grup.  

 
 
Vista la proposta d'acords formulada per l'Alcaldia, en data 1 de juliol de 2019, el 
Ple de l’Ajuntament pren raó de la Resolució de l'Alcaldia 1642/2019, de 19 de 
juny, nomenant els regidors membres de la Junta de Govern Local i determinant 
la periodicitat de les seves sessions. 
 
6. - Pressa de raó dels nomenaments dels/de les Tinents d'Alcaldia. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=6 
 
Es dona compte de la resolució de l’Alcaldia 1636/2019, de 18 de juny, que literalment 
diu:  
 

Fets 

Els Tinents d'Alcalde són nomenats i cessats lliurement per l'Alcalde d'entre els 

membres de la Junta de Govern Local. 

Fonaments de dret 

Articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local, 55  del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’ha aprovat el Text Refós 

de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya , i 41.3 i 46 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

Per tot això, de conformitat amb les atribucions que em confereix la legislació vigent 

RESOLC: 

Primer. Nomenar Tinents d'Alcalde als següents membres de la Junta de Govern 

Local, per l'ordre que s'indica: 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=1


 

 

Primer Tinent d'Alcalde:                Jofre Serret i Ballart 

Segona Tinent d'Alcalde:               Sònia Viñolas Mollfulleda 

Tercera Tinent d'Alcalde:                   Isabel Ortiz Vera 

Quart Tinent d'Alcalde:                      Ludwig Ivan Hasko  

Cinquena Tinent d'Alcalde:                 Lurdes Borrell Arigós 

 

Segon. Els i les Tinents d'Alcalde nomenats/des, substituiran a l'Alcalde, per ordre del 

seu nomenament, en els casos de vacant, absència o malaltia del mateix, segons els 

articles 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 55 

de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 47 del 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 

Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que aquest realitzi. A 

més es notificarà personalment als designats, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la 

Província, sense perjudici de la seva plena eficàcia des del dia hàbil següent al de la 

firma de la present resolució, d'acord amb el que estableix l'article 46.1 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
Vista la proposta d'acords formulada per l'Alcaldia, en data 28 de juny de 2019, el 
Ple de l’Ajuntament pren raó de la Resolució de l'Alcaldia 1636/2019, de 18 de 
juny, nomenant Tinents/es d'Alcalde als membres de la Junta de Govern Local. 
 
7. - Pressa de raó de la delegació de competències de l'Alcaldia a favor dels 
regidors i regidores de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=7 
 
Es dona compta de la resolució de l’Alcaldia 1656/2019, de 20.06.2019, de delegació 
de competències a favor de regidors i regidores de l’Ajuntament, i que literalment diu: 
 

Fets 

L’Alcalde pot delegar de forma genèrica l'exercici de determinades atribucions en els 

membres de la Junta de Govern Local, i de forma específica a favor de qualsevol 

regidor, encara que no pertanyi a aquella. 

Tenint en compte que l’equip de govern es troba composat per deu membres de la 

Corporació, es creu adient efectuar l’organització i següents delegacions de la forma 

següent:  

a) Delegació de la capacitat de coordinació d’afers interdepartamentals: Es creu 

necessari crear 8 ÀREES de treball i procedir a efectuar 8 delegacions d’Àrees. La 

missió consistirà en procedir a la tasca de coordinació. Els regidors encarregats per dita 

finalitat, a més, assumiran delegacions específiques concretes.  Aquestes 8 àrees són:  

 Àrea 1: Territori i Sostenibilitat 

 Àrea 2: Serveis Generals 

 Àrea 3: Govern Obert 

 Àrea 4: Promoció del municipi 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=1
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 Àrea 5: Benestar Social 

 Àrea 6: Cultura, Patrimoni i Educació 

 Àrea 7: Qualitat de Vida 

 Àrea 8: Seguretat Ciutadana 

b) Per matèries o àmbits d’actuació (delegacions específiques). A tal efecte es 

determina un total de dinou àmbits d’actuació. 

1. Urbanisme i projectes urbans, Salut Comunitària i Salut Pública. 

2. Manteniment i Via pública. 

3. Activitats  i Ocupació de via pública, platges, fires, mercats, medi ambient i cementiri. 

4. Serveis econòmics, Serveis Generals, Recursos Humans, OAC, Consum i 

Transparència., 

5. Serveis informàtics. 

6. Comunicació i protocol. 

7. Participació ciutadana i creixement democràtic. 

8. Promoció econòmica: Turisme, Comerç, Indústria i Pagesia. 

9. Acció Social 

10. Inserció laboral 

11. Habitatge 

12. Cultura, Educació, Patrimoni, Arxiu i Gestió documental 

13. Joventut 

14. Igualtat i LGTBI 

15. Gent Gran 

16. Solidaritat i Cooperació 

17. Esports 

18. Barris 

19. Policia local 

Legislació aplicable 

D'acord i de conformitat amb les facultats que em confereixen els articles 21.3 de la Llei 

7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 56 del 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, 43 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 

les Entitats Locals. 

Per tot això, de conformitat amb les atribucions que em confereix la legislació vigent 

RESOLC: 

Primer. Efectuar les següents 8 delegacions genèriques, mitjançant la creació de 8 

àrees d’actuació municipal ,  als efectes de la consecució de la   

COORDINACIÓ DELS AFERS INTERDEPARTAMENTALS: 



 

 

1. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: JOFRE SERRET BALLART 

La present delegació abasta la coordinació dels afers interdepartamentals referents a 

les matèries especifiques de: Urbanisme, Projectes Urbans, Salut Comunitària, 

Salut Pública, Manteniment i Via Pública, Activitats i Ocupació Via Pública, 

Platges, Fires, Mercats, Medi Ambient i Cementiri. 

2. ÀREA DE SERVEIS GENERALS: ISABEL ORTIZ VERA 

La present delegació abasta la coordinació dels afers interdepartamentals referents a 

les matèries especifiques de: Serveis Econòmics, Serveis Generals, Recursos 

Humans, OAC, Consum i Transparència. 

3. ÀREA DE GOVERN OBERT: JOFRE SERRET BALLART 

La present àrea abasta la coordinació dels afers interdepartamentals referents a les 

matèries especifiques de Comunicació, Protocol, Participació Ciutadana i 

Creixement Democràtic. 

4. ÀREA DE PROMOCIÓ DEL MUNICIPI: LUDWIG IVAN HASKO 

La present delegació abasta la coordinació dels afers interdepartamentals referents a 

les matèries específiques de Promoció del municipi: Turisme, Comerç, Indústria i 

Pagesia. 

5.- ÀREA DE BENESTAR SOCIAL: CINZIA VALBONESI PRIETO 

La present delegació abasta la coordinació dels afers interdepartamentals referents a 

les matèries específiques de: Acció Social, Inserció Laboral i Habitatge. 

6.- ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI I EDUCACIÓ: LURDES BORRELL ARIGÓS 

La present delegació abasta la coordinació dels afers interdepartamentals referents a 

les matèries específiques de: Cultura, Educació, Patrimoni, Arxiu i Gestió 

Documental. 

7. ÀREA DE QUALITAT DE VIDA: SÒNIA VIÑOLAS MOLLFULLEDA 

La present delegació abasta la coordinació dels afers interdepartamentals referents a 

les matèries específiques de: Joventut, Igualtat, Gent Gran, Solidaritat i Cooperació, 

Esports i Barris. 

8. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA; SERGIO CARDONA GARRO 

La present delegació abasta la coordinació dels afers interdepartamentals referents a 

les matèries específiques de: Policia Local. 

Segon. Efectuar les següents delegacions a favor dels membres de la Corporació, 

consistents en matèries específiques conforme s'estableix a continuació: 

Àmbit dels assumptes a què es refereix la delegació i noms dels Srs. 

Regidors/ores - Delegats/des. 

1.URBANISME I PROJECTES URBANS, SALUT COMUNITÀRIA I SALUT PÚBLICA: 

JOFRE SERRET BALLART 

Assumptes referents a la planificació i l'ordenació urbanística; gestió, intervenció i 

protecció de la legalitat urbanística. 

Assumptes referents a la protecció de la salut: gestió del risc per a la salut derivat de la 
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contaminació del medi i aspecte de seguretat alimentària. Gestió de la salut comunitària 

en tots els àmbits de la vida quotidiana i coordinació amb el CAP i gestió de la salut 

pública relacionada amb la contaminació del medi. Assumptes referents al risc derivat 

de la tinença d'animals domèstics, peridomèstics i de les plagues. 

Enquadrament: Àrea 1. 

2. MANTENIMENT I VIA PÚBLICA: SÒNIA VIÑOLAS MOLLFULLEDA 

Assumptes corresponents a obra pública, manteniment i conservació de vies públiques, 

edificis municipals, espais verds, enllumenat públic, serveis (subministrament d'aigua 

potable, i neteja viària). Reclamacions patrimonials que se’n derivin. 

Enquadrament: Àrea 1. 

 
3. ACTIVITATS I OCUPACIÓ VIA PÚBLICA, PLATGES, FIRES, MERCATS, MEDI 
AMBIENT I CEMENTIRI: ÒLIVER SÁNCHEZ-CAMACHO GARCÍA. 
 

Assumptes relatius a activitats i ocupacions de via pública mitjançant activitats 

(comercials i no comercials) no sedentàries. Assumptes relatius al manteniment, 

infraestructura,  neteja de la platja, així com les concessions d'explotació econòmica 

privada de la mateixa, espais naturals i del lleure. Assumptes relatius a la celebració de 

fires. Assumptes relatius a l'ocupació de la via pública mitjançant el mercat setmanal - 

periòdic o fix -. Assumptes relacionats amb el Medi Ambient i amb la gestió del 

Cementiri. 

Adopció de mesures cautelars o definitives de suspensió d’activitats o de clausura de 

locals, així com al resolució d’expedients sancionadors.  

Adopció de mesures cautelars o definitives de suspensió d’activitats o de clausura de 

locals, així com la resolució d’expedients sancionadors. 

Enquadrament: Àrea 1. 

4. SERVEIS ECONÒMICS, SERVEIS GENERALS, OAC, RECURSOS HUMANS, 

CONSUM I TRANSPARÈNCIA: ISABEL ORTIZ VERA 

Assumptes referents a hisenda i fiscalitat municipal. Assumptes referents a serveis 

generals, règim intern i recursos humans. Oficina d'Atenció al Ciutadà. 

i Assumptes referents a transparència. Assumptes referits a Consum. 

Enquadrament: Àrea 2. 

5. SERVEIS INFORMÀTICS: SERGI CARDONA GARRO 

Assumptes relatius a serveis informàtics. Modernització de la gestió administrativa per 

millorar la seva eficiència i facilitar l'atenció i la comunicació als ciutadans; 

administració electrònica, adequació dels circuits interns d'informació, web municipal, 

tràmits on-line. 

Enquadrament: Àrea 2. 

6. COMUNICACIÓ I PROTOCOL: JOFRE SERRET BALLART 

Assumptes relatius a la comunicació i la imatge corporativa, ràdio i butlletí municipal. 

Assumptes relatius al protocol. Funcions de portaveu del govern. 

Enquadrament: Àrea 3. 



 

 

7. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CREIXEMENT DEMOCRÀTIC: JOFRE SERRET 

BALLART 

Assumptes relatius a la promoció i el desenvolupament de la democràcia participativa i 
la qualitat democràtica. 
 
Enquadrament: Àrea 3. 

8. PROMOCIÓ ECONÒMICA: TURISME, COMERÇ, INDÚSTRIA I PAGESIA: 

LUDWIG IVAN HASKO 

Gestió i foment d’aquests quatre eixos econòmics. 

Enquadrament: Àrea 4 

9. ACCIÓ SOCIAL: JOFRE SERRET BALLART 

Gestió del servei municipal d’acció social i ciutadania (assistència primària)  

Enquadrament: Àrea 5 

10. INSERCIÓ LABORAL: CINZIA VALBONESI PRIETO 

Mecanismes d'inserció laboral de la població activa de Malgrat de Mar, servei d'inserció 

laboral, plans d'ocupació i escoles taller o anàlegs.  

Enquadrament: Àrea 5 

11. HABITATGE: SERGIO ORTÍN LACOMA 

Àmbit d'actuació relatiu a l'habitatge que contempla la política local d'habitatge, amb 

l'execució i el seguiment del Pla Local d'Habitatge, la gestió de l'Oficina Local 

d'Habitatge. 

Enquadrament: Àrea 5 

12. CULTURA, EDUCACIÓ, PATRIMONI, ARXIU I GESTIÓ DOCUMENTAL: LURDES 

BORRELL ARIGÓS. 

Assumptes referents a la gestió en l’àmbit de competència municipal en matèria 

d’educació i suport a la infància. Assumptes relacionats amb la formació permanent 

d'adults (Escola d'adults). Catalogació, conservació i difusió del patrimoni. Sistema de 

gestió documental i arxiu. Gestió, organització i foment d’actes culturals, servei de 

Biblioteca. 

Enquadrament: Àrea 6 

13. JOVENTUT: SERGIO ORTÍN LACOMA 

Assumptes referents a la gestió, organització i foment de les actuacions i polítiques 

dirigides a la gent jove. 

Enquadrament: Àrea 7 

14. IGUALTAT I LGTBI: CINZIA VALBONESI PRIETO 

Assumptes relatius a la defensa de la igualtat per raó de gènere, de capacitat, d’origen i 

orientació sexual 

Enquadrament: Àrea 7 
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15. GENT GRAN: SÒNIA VIÑOLAS MOLLFULLEDA 

Assumptes relatius a les polítiques de suport a la gent gran. 

Enquadrament: Àrea 7 

16. SOLIDARITAT I COOPERACIÓ: SÒNIA VIÑOLAS MOLLFULLEDA 

Assumptes relatius a Solidaritat i cooperació internacional.  

Enquadrament: Àrea 7 

17. ESPORTS: LUDWIG IVAN HASKO 

Assumptes referents a la gestió, organització i foment de la pràctica de l'esport, actes 

esportius i instal·lacions esportives.  

Enquadrament: Àrea 7 

18.- BARRIS: CINZIA VALBONESI PRIETO 

Assumptes relatius al foment de  l’associacionisme i entitats veïnals, solucionar les 

queixes, suggeriments i proporcionar les millores necessàries als barris del municipi. 

Enquadrament: Àrea 7 

19. POLICIA LOCAL: SERGI CARDONA GARRO 

Assumptes referents a la policia local, seguretat ciutadana i protecció civil. La direcció 

de la policia local, expedients sancionadors en matèria de circulació i seguretat vial (la 

instrucció de l’expedient sancionador haurà de ser desenvolupada per l’Inspector o 

funcionari que el substitueixi adscrit a la policia local); atorgament d’autoritzacions d’ús 

comú especial de la via pública (guals, aparcament reservats), la senyalització viària es 

canalitzarà a través d’ordres de treball cursades a la brigada, signades pel Cap de la 

policia); assumptes relatius a la mobilitat general; assumptes relatius al servei de 

mediació.  

Enquadrament: Àrea 8 

Tercer. Manifestar que a l’Alcaldia resten adscrites amb caràcter general totes les 

matèries no delegades. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, es reserven a l’Alcaldia 

les següents atribucions:  

 Representació General del Consistori. 

 Presidència dels òrgans de govern. 

 Coordinació política i directiva. 

 Coordinació de relacions interadministratives. 

Quart.  Determinar les següents condicions en l’exercici de les delegacions:  

1. Facultats que es deleguen. 

Aquestes delegacions es troben subjectes el compliment dels deures de col·laboració 

entre regidors-delegats  i coordinació entre regidors-delegats i amb els delegats de les 

8 àrees de coordinació d’afers interdepartamentats.  

Aquestes delegacions comprenen les facultats de direcció interna, gestió de les 

activitats i serveis de la matèria corresponent, així com la formulació dins l'àmbit de la 



 

 

matèria concreta, objecte de delegació, de propostes de resolucions i acords que 

correspongui adoptar pels òrgans de govern de l'Ajuntament. 

Aquestes delegacions no comprendran la facultat de resoldre, mitjançant actes 

administratius que afectin a tercers, els quals hauran d'ésser adoptats pel Ple, per la 

Junta de Govern Local o per l'Alcaldia, segons procedeixi i d'acord amb la normativa 

vigent, a excepció de: 

- L’atorgament d’ajuts econòmics urgents, a càrrec de les partides consignades al 

pressupost, en aplicació de les polítiques d’Acció Social, delegades al Sr. Jofre Serret 

Ballart. 

- Les ocupacions de via pública mitjançant activitats (comercials i no comercials) no 

sedentàries, l’adopció de mesures cautelars o definitives de suspensió d’activitats o de 

clausura de locals, així com al resolució d’expedients sancionadors en aquests àmbits, 

delegades a favor del Sr. Òliver Sánchez – Camacho García.  

- La resolució d’expedients sancionadors en matèria de circulació i seguretat vial, 

delegades a favor del Sr. Sergi Cardona Garro. 

En aquests casos, la delegació compren també la resolució dels recursos 
administratius que es puguin interposar contra les resolucions adoptades en exercici de 
les atribucions delegades.  
 

2. Condicions específiques de l'exercici de la delegació. 

a) Els regidors-delegats hauran d'informar periòdicament a l'Alcalde - President de la 

gestió de les delegacions respectives, i especialment i en qualsevol moment, dels actes 

o incidències que per qualsevol motiu puguin afectar de manera rellevant el 

funcionament dels serveis i de les activitats de la Corporació, així com als seus 

interessos i a la bona imatge pública d'aquesta Administració municipal. 

 
b) Els regidors-delegats hauran de complir les directrius, instruccions i requeriments 

que a tal efecte pugui l’alcaldia dictar. 

c) Les matèries i funcions delegades no podran ésser en cap cas objecte de 

subdelegació. 

 
Cinquè. En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra impediment dels regidors 

delegats, l'Alcaldia assumirà, directa i automàticament, les competències delegades, 

com titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la 

potestat d'avocació en base a la present resolució, sense necessitat d'una nova 

resolució expressa en aquest sentit. 

Sisè. Donar compte al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que aquest realitzi, 

d'acord amb l'art. 44.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 

les Entitats Locals.  A més es notificarà personalment als designats, i es publicarà en el 

Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva plena eficàcia des del dia hàbil 

següent al de la firma de la present resolució, d'acord amb el que estableix l'article 44.2 

de l'esmentat text legal. 

Setè. Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se acceptades les 

competències delegades de forma tàcita, si dins les 24 hores següents no es manifesta 

res en contra o es fa ús de la delegació. 
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Obert el torn d’intervencions 

Sr. Roger: un parell de qüestions introductòries que ens han sobtat en veure aquest 
cartipàs. La primera té relació amb el fet que li preguntava abans de l’augment dels 
membres de Junta de Govern local. Entenem que aquest repartiment de cartipàs dona 
a entendre que ha tingut un cost molt important pel PSC. Entenem això perquè vostès 
sempre han fet bandera del tema de la seguretat ciutadana. Sempre vostès han tingut 
a bé donar suport i mitjans perquè aquesta regidoria funcionés i veiem que és l’única 
regidoria que no compta amb cap Tinent d’Alcalde i que en el cartipàs el cap d’aquesta 
àrea no és membre ni de la Junta de Govern local ni tampoc és Tinent d’Alcalde. 
Entenem que aquest és un cost que vostès han pagat i entenem que amb la 
importància que vostès han donat sempre a la seguretat i a la policia de Malgrat, és un 
cost que hauran d’assumir. També dir que ens ha sobtat que en el repartiment de 
l’àrea de Govern obert. Quan vaig veure que es mantenia aquesta àrea, haig de dir 
que en vaig estar content, perquè entenia que s’havia iniciat una bona feina en el sentit 
de participació i de transparència, però em sobta que, precisament, la transparència no 
la gestioni aquesta àrea, sinó que sigui gestionada des de l’àrea de serveis generals. 
Vull explicar que el Govern obert, tal com era entès fins ara, tenia tres potes, i així 
totes les persones que entenen d’aquesta matèria, diuen que són: la participació 
ciutadana, la transparència i les dades obertes. Entenem que el fet de que aquest 
apartat de transparència surti de l’àrea de Govern obert pot fer que, si no hi ha una 
sincronització i uns mitjans que permetin que això tingui uns engranatges que 
funcionin, pot anar en detriment del funcionament d’aquesta àrea. D’entrada, 
manifestar aquestes dues qüestions, després segurament els companys portaveus 
d’altres grups hauran vist coses que jo mateix he vist, però que penso que si cal en un 
segon torn ja manifestaré. Interpel·lar-los per què aquestes dues qüestions s’han 
enfocat d’aquesta manera.  

Sr. Mercader: El que comenta que el PSC ha pagat un cost important pel tema de 
seguretat, no sé quin cost suposa que el regidor de la policia no sigui Tinent d’Alcalde, 
no sé si em pot explicar quin cost suposa això per la policia. L’àrea de seguretat hi 
segueix sent, hi ha un regidor de seguretat, no ho porta l’alcalde, sinó que, a part de 
ser el president de la policia, l’alcalde, es reforça amb un regidor de seguretat. Per 
tant, també és un reforç polític que tindrà la policia local. I el tema de l'àrea de Govern 
Obert, que transparència no estigui a l’àrea de Govern Obert, que estigui a Serveis 
Generals, no deixa que la transparència ha de ser també un servei que ha de donar 
l’Ajuntament a la ciutadania i que estar marcat per la llei. Que a vostè li hagués 
agradat que estigués a Govern Obert en comptes de Serveis Generals, jo penso que 
és una qüestió més d’opinió de cadascú, però l’important és que hi sigui i que es 
compleixin els paràmetres de transparència i que segueixi sent una administració 
100% transparent, i això li assegurem que des de l’Ajuntament seguirem treballant 
perquè aquesta administració ho sigui. 

Sra. Ponsa: Jo el que li volia preguntar és perquè aquest canvi, de 4 a 8 àrees.  i que 
m’expliqui què és el que volen millorar, i a partir d’aquí ja continuaria amb el que li haig 
de dir. 

Sr. Mercader: Jo penso que l’Ajuntament, amb aquest canvi d’àrees, està més ben 
organitzat i es pot veure a cada àrea; per exemple, l’àrea de qualitat de vida, totes les 
regidores a les quals pertany aquesta àrea, creiem que realment són regidories que 



 

 

poden millorar el benestar de la ciutadania. També els canvis que hem fet, en 
transparència. Transparència es porta molt  des de secretària, a nivell tècnic. Per tant, 
això ajuda a que hi hagi una major funcionalitat. També hem creat la regidoria de 
barris, que creiem que és important per tenir molt més contacte amb tots els barris del 
municipi i incentivar que, a cada barri, les associacions de veïns facin activitats. També 
hem ampliat la regidoria d’igualtat amb la regidoria d’igualtat i LGTBI, que un dels 
compromisos era aquesta visualització del col·lectiu i creiem que amb aquest 
repartiment d’àrees el nostre objectiu és millorar l’organització i que tot estigui més 
ordenat i sigui més eficaç. 

Sra. Ponsa: Gràcies, però no m’ha respost gaire la pregunta que li he fet, perquè hi ha 
moltes coses que ja es feien anteriorment. De fet, en els barris ja s’estaven fent moltes 
activitats. No sé si és que en volen fer moltes més, però recordar-li que el regidor que 
hi havia de cultura, el Sr. Màrquez, ja havia portat la cultura a altres barris que fins ara 
no s’havia portat i igualment altres activitats que es feien. Però bé, jo el que vull 
explicar és que passem de quatre àrees a vuit. I aquí el que veiem és que han 
desgranat aquestes àrees i, de cop i volta, n’han aparegut vuit. No és que n’hagin 
aparegut vuit, sinó que de les quatre, han anat fent divisions. Suposo que això ho fan 
perquè han de justificar el sou que s’han posat, que ja en parlarem més endavant,  i 
per fer creure als malgratencs i a les malgratenques que tindran més feina, portant 
més àrees quan realment no fan falta, perquè ja s’ha vist que ha funcionat bé amb les 
quatre que hi havia, que de fet ja hi eren en el 2015, recordar-li també. Però bé, a tall 
d’exemple, explicaré al públic assistent i als oients d’Ona Malgrat, que l’any 2017 hi 
havia l’àrea de Territori, Medi Ambient i Sostenibilitat que portava la Sra. Castellà. 
L’any 2019, aquesta àrea l’han dividit entre el Sr. Serret, la Sra. Viñolas i el Sr. Hasko. 
És a dir,  que d’una àrea, n’han fet dues i mitja. Si anem a l’àrea de Serveis a la 
Persona, també. La portava un sol regidor i ara també l’han dividit. L’àrea de Govern 
Obert també, la portava el Sr. Roger i ara l’han dividit en dos àrees, Govern Obert i 
Serveis Generals. També hi ha l’àrea de Cultura, Patrimoni, Educació, Infància, 
Joventut, Solidaritat i Cooperació, que abans era una àrea, i ara l’han dividit en dos: 
Cultura, Patrimoni i Educació, i l’Àrea d’Igualtat. Pel que fa a Alcaldia, doncs només 
vostè té adscrites quatre funcionalitats, quan abans jo en feia vuit, entre elles 
Governació, que és prou important, el control financer, que també és prou important, 
recursos humans. Són moltes àrees que vostè ha deixat de fer. La meitat d’àrees que 
jo feia, però vostè treballa un 80% de la jornada. Bé, pel que vostè ha agafat, les 
quatre, amb un 20% de jornada en tenia prou. Jo penso que el que cal és efectivitat, 
potser no tanta representativitat, que en aquest cas és lo que vostè està fent, però bé. 
En resum, i deixant a banda lo que és el tema d’Alcaldia, dir sobretot als oients que 
tinguin clar que abans portàvem quatre àrees i que aquestes quatre àrees són 
exactament iguals, però ara n’han sorgit vuit. No és que hi hagi àrees noves, sinó que 
són  les mateixes àrees desgranades. Suposo que això és per justificar el sou i les 
dedicacions de tots els regidors de govern. El que veiem des de JxM és que el que 
s’està substituint és efectivitat per salari.  

Sr. Mercader: Crec que és molt agosarat parlar d’efectivitat, quan és el primer Ple de 
cartipàs municipal i encara no hem començat ni a treballar. Per tant, ja veure o 
suposar això, és la línia política que vostè vol fer servir, jo li demano almenys 100 dies 
de govern, perquè es vegi si és efectiu o no és efectiu. Abans Promoció del municipi, 
és a dir, Turisme, Comerç, estaven dins de l’àrea de Territori i Sostenibilitat. Juntament 
amb les obres, reclamacions patrimonials, nosaltres creiem que està bé dedicar una 
àrea només de promoció del municipi amb turisme, comerç, indústria i pagesia, que 
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són els principals sectors econòmics, i per això s’ha fet aquesta separació, per donar-li 
també aquesta importància. Segons vostè diu, hauria de fer un 20%. Bé, jo el que li 
puc garantir és que no deixaré 2.600 documents registres assabentats pendents de 
donar el vistiplau. Amb més d’un mes d’antelació i de retard. Perquè amb un 80% en 
dos dies ho he posat al dia, per tant, és el que dic, potser l’efectivitat és molt millor que 
una dedicació exclusiva com tenia vostè. Vostè duia la regidoria de Governació i 
Recursos Humans. Doncs molt bé, nosaltres creiem que la regidora que porti 
Recursos humans i Governació ho farà molt millor que vostè. I simplement nosaltres el 
que volem fer, la funció d’Alcaldia vostè sap que és important, encara que porti 
regidories o no, i jo no agafo dedicació exclusiva com Alcalde, per tant, això també 
s’ha de tenir en compte, que serà una dedicació parcial. Tant que, en el seu moment, 
es va criticar que jo vivia de la política, ara espero que no se’m critiqui que no tinc una 
dedicació exclusiva, sinó que ho combinaré amb la meva feina professional, ja 
m’avanço per si de cas. Perquè clar, hem de ser una mica coherents, en aquest sentit. 
Lo que li asseguro és que les dedicacions que tinguem seran efectives i eficaces i això 
no ho demostrarem avui ni vostè ni jo, sinó que ho demostrarem amb el temps, amb la 
feina i amb els projectes que tirem endavant.  

Sr. Zaldo: Bon vespre a totes les oients i a totes les persones que estan avui aquí. 
Primer de tot, espero que això que ha comentat que encara no han començat a 
treballar sigui un dir, perquè portem tres setmanes i el poble no para. Entenc que és un 
dir i no cal entrar-hi, tampoc. Sí que tinc vàries apreciacions. Primer, per la regidora de 
barris, vostès han creat aquesta regidoria. La defineixen molt breument, perquè 
evidentment en aquests documents que van annexes al Ple tampoc es poden estendre 
massa i com tenim dubtes els faig arribar. Diu: Assumptes relatius al foment de  
l’associacionisme i entitats veïnals, solucionar les queixes, suggeriments i proporcionar 
les millores necessàries als barris del municipi. Entenc que aquesta tasca ja s’estava 
fent de manera transversal, vostès volen fer una regidoria, d’acord, no entrarem a 
valorar si fa falta o no. El que sí que ens preocupa és quin és l’enfocament que tenen 
pensat donar. I vaig més enllà. No és el mateix treballar cap als barris, o pels barris o 
amb els barris de manera individual, analitzant cada necessitat de cada barri, 
responent a cada barri per separat, que això pot contribuir a posar un accent en la 
diferència i estigmatitzant, que creiem que és un greuge, o bé treballar buscant la 
intercomunicació d’aquests barris. No sé si aquesta és la voluntat. Si és així, si aquest 
és el fi d’aquesta regidoria, d’intentar des d’un treball de barris buscar un enfortiment 
del municipi més a nivell global, podem veure amb bons ulls, d’inici, que s’hagi iniciat 
aquesta regidoria, però no sé si és la seva visió. Confiem, alhora, que es crearan 
eines, perquè sigui fàcil aquesta recollida de queixes i suggeriments i que sigui fàcil el 
foment de l’associacionisme, d’entrada. Acabem de començar, però volem veure quina 
és la visió política, per dir-ho potser de manera més planera, d’aquesta regidoria. Això 
per una banda. D’altra banda, pel Sr. Serret, regidoria de Creixement Democràtic. La 
defineixen com assumptes relatius a la promoció i el desenvolupament de la 
democràcia participativa i la qualitat democràtica. Ens faria falta també la visió política 
que hi ha darrere d’això, que entenen vostès per creixement democràtic i qualitat 
democràtica,  que estic convençut que no és el mateix punt de vista que pugui tenir el 
portaveu de la CUP. Llavors, necessitem saber quin és el posicionament per saber 
com avaluar-ho. I ja per acabar, sí que a tall d’agraïment, agraïm que dins la regidoria 
de la que és regidora la Sra. Borrell hi hagi l’escola d’adults dins la regidoria 
d’Educació, creiem que és una aposta sensata, a la que per cert, el PDeCAT es va 
oposar en l’anterior cartipàs. Rectificar és de savis i, per tant, ho aplaudim.   



 

 

Sra. Valbonesi: Jo, evidentment, no estigmatitzaré cap barri, es treballarà, però tan 
sols li demano que em deixi un temps de marge i que em deixi també un temps perquè 
jo em situï per poder fer un full de ruta per treballar amb tots.  

Sr. Serret: Sr. Zaldo, per contestar-li les seves preguntes, començaré per l’última, en 
el tema d’avaluar, entenc que l’avaluació es farà al final de les diferents accions que 
vagi veient d’aquesta àrea, d’aquesta regidoria de Creixement democràtic en la que 
per nosaltres, el nostre grup, és un element indispensable també per poder seure en 
aquest Plenari, en qualsevol situació, i com era una línia vermella pel nostre grup, 
doncs vam defensar-la com calia, perquè en el nostre municipi hi hagi aquesta línia de 
creixement democràtic i de qualitat democràtica, en la que ha de permetre a la 
ciutadania poder decidir el seu futur col·lectiu i és el que es treballarà des d’aquesta 
regidoria. Evidentment, ha d’anar lligada, i per això forma part de la participació 
ciutadana del municipi i forma part d’aquesta mateixa àrea, perquè entenem que una 
sense l’altra no poden treballar plegades. Però evidentment el pes de la qualitat 
democràtica no ha de pivotar només en la participació ciutadana, sinó en altres 
elements que aniran veient durant el mandat.  

Sr. Roger: Tornant al que parlava en la meva intervenció. Sabem que l’Alcalde és el 
que presidirà les Juntes de Seguretat, però, com vostè sap, s’allarguen al temps, no és 
el dia a dia, que entenem que el porti un regidor, i per tant, la importància que vostès 
sempre han donat en aquest tema, ens ha sobtat i cal remarcar que no hi ha un Tinent 
d’Alcalde responsable de la Seguretat en el municipi. D’altra banda, vostè mateix, pel 
que parlen en aquest moment sobre Transparència i sobre el qüestionament que feia 
jo que se separés del tema de Govern Obert, vostè ha posat l’exemple quan ha parlat 
de que les qüestions de promoció econòmica del municipi no els semblava bé que 
estiguessin integrades en el tema de l’àrea de Territori i Sostenibilitat perquè han 
considerat que potser no lligava i que podia millorar-se la gestió fent-ho d’aquesta 
manera. Com li deia anteriorment, no jo, que sóc un humil servidor públic, sinó 
persones que són tècniques i que tenen coneixements profunds sobre el que és un 
Govern obert, diuen que el Govern Obert té tres potes i que vostès el tema de la 
transparència no l’han posat en aquesta tessitura. Per tant, fan una mica el que estan 
dient amb el que passava amb el Comerç, el Turisme i l’Urbanisme, que no lligaven, 
doncs vostès estan deslligant una cosa que lligava. I una altra recomanació, en aquest 
cas per la regidora que hagi de gestionar els temes de Transparència. Evidentment, la 
gent de Serveis Generals faran la seva tasca, però evidentment si es vol mantenir un 
nivell i es vol millorar, que no és difícil fer-ho, perquè tenen i han trobat eines per 
poder-ho fer i en poques setmanes, sinó hi ha cap entrebanc, aquesta eina que és la 
web de l’Ajuntament, estarà renovada i per tant, aquestes mancances que hi podia 
haver, tindran una eina per millorar-les, doncs refïïnt -se de gent que no està a Serveis 
Generals si volen continuar mantenint aquest nivell. Ens ha parlat en aquest cas, jo 
comparteixo el criteri de la portaveu de JxM, és molt clar que creant-se només una 
regidoria nova, que és la regidoria de barris, desdoblar quatre a vuit àrees, sota la 
nostra perspectiva, és excessiu. Precisament entenem que l’Administració el que ha 
d’intentar és simplificar la seva estructura per fer-la més àgil i vostès en aquest cas, jo 
veig clar que aquest criteri de desdoblar moltes de les àrees existents, va en perjudici 
d’aquest criteri que nosaltres defensem i que com deia vostè, d’aquí a un temps 
realment veurem si això és efectiu o el que fa és més feixuga la gestió del dia a dia. 
Bueno, gratament sorprès que aquest qualificatiu de Creixement democràtic vostè, Sr. 
Serret, el lligui a que tots puguem decidir el futur col·lectiu. Se li gira feina, perquè això 
no és fàcil. Poder decidir entre tots el nostre futur col·lectiu no és una tasca menor i 
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estic content que vostè tingui clar que això ha de ser així i trobarà en aquest regidor 
algú que, si vostè vol aprofundir o vol treballar en aquest sentit, no hi trobarà massa 
pals a les rodes, el contrari. I em sorprèn una mica la resposta de la regidora de barris, 
perquè entenc perfectament que necessita un temps per marcar un full de ruta, però 
des del moment que es crea una regidoria, doncs home, quatre pinzellades o quatre 
idees bàsiques del que es pretén fer, més enllà d’atendre tots els barris, hagués estat 
bé, jo crec que això és una qüestió que s’haurà de seguir i exactament aquesta 
regidoria què és el que s’encomanarà de fer perquè entenem també que la regidoria 
de Participació ciutadana també té molt  a dir pel que fa al teixit associatiu i que si 
vostè vol treballar en el sentit dels barris, en el tema del Reglament de Participació, hi 
trobarà també eines com són creació de Consells i altres mecanismes que hi ha 
establerts que li poden ajudar a veure objectius per aquesta regidoria nova de barris. 

Sra. Ponsa: Per contestar-li al que m’ha dit, pel que fa als 2600 expedients, 
tranquil·litat. Són registres d’entrada. Què passa amb el registre d’entrada? El registre 
d’entrada el pugen amb carpetes o va penjat amb un sistema informàtic. El registre 
d’entrada el mira el Sr. Secretari i el mirava jo. Que no s’hagi fet el tic no vol dir que jo 
no l’hagi mirat. Evidentment, que l’havia mirat fins a data de sortida d’Alcaldia. El que 
passa és que vostè si s’ha estat sentat a la cadira fent tics a 2600 expedients, al carrer 
no ha sortit molt, això també li tinc que dir. Però vaja, jo penso que l’efectivitat està al 
carrer, no posant tics, quan de fet, sap que aquesta feina jo li havia deixat feta. Però 
bé, vostè digui el que vulgui. Pel que fa a la regidoria de Recursos Humans, que ha dit 
que vostès segurament ho faran millor, aquí hi ha hagut una mesa negociadora, hi ha 
hagut unes fitxes de llocs de treball que s’han fet durant aquests dos anys i mig i en el 
qual s’han portat a terme importants decisions que afecten al personal de la casa i que 
han estat molt  bones. I espero que continuïn en aquesta mateixa línia, vetllant pel 
personal de la casa. També em sobta que em digui aquest és el tipus de política que 
vol portar vostè, doncs no, no és el tipus que vull portar, no penso entrar en el seu joc, 
que havia fet abans, de critica destructiva, sinó més aviat política constructiva, però el 
que sí que li vull dir és que els 100 dies en els regidors que són nous, ho podria 
entendre, però hi ha sis regidors que ja estaven formant part de l’Ajuntament de 
Malgrat. Per tant, aquests 100 dies es podrien obviar. Entenc que vostè potser 
necessita rodatge, però vaja, aquests 100 dies es podrien haver obviat tranquil·lament 
tot i que bé, esperarem aquests 100 dies i veurem aquesta efectivitat que vostès 
parlen o el que serà possible i veurem, d’aquí 100 dies, com anem funcionant 
l’Ajuntament de Malgrat. Espero que continuï en la mateixa línia que hem deixat, que 
per cert, era molt bona i molt positiva. 

Sr. Mercader: Lo que comentava, els 2600 registres d’entrada, que vostè no va fer el 
tic, però els havia vist tots, doncs no costava res, si els havia vist, però bé, també em 
van informar a nivell tècnic que moltes regidories esperaven el tic de l’Alcalde per tal 
de tirar endavant aquestes propostes. I em sobta també de que hi hagi registres 
d’entrada de feia un mes i dos mesos que no s’havien tirat endavant, concretament 
sobretot en Habitatge i en Serveis socials. Això em sorprèn bastant. 2600 documents. 
Més que res és dir-li això, que fent una jornada exclusiva, em sobta que hi haguessin 
tantes coses pendents. Jo li asseguro que, a dia d’avui, no n’hi ha cap. Pel tema del 
personal, bé, simplement és preguntar a cada àrea i veure com està el tema del 
personal. Ja li asseguro que no seguirem la mateixa línia que vostè, això li puc 
assegurar, perquè només entrar i trobar-nos a cada regidoria, problemes, que falten 
tècnics i que el conveni col·lectiu només sigui per un any, home, gaire a llarg termini 
no era. Simplement va ser per l’any de les eleccions municipals i que acabés el 31 de 



 

 

desembre. Si s’hagués fet tan bé, un conveni laboral col·lectiu, com la gent sap, duren 
tres i quatre anys, no només un any. Per tant, hagués sigut d’agrair que hagués arribat 
a un conveni col·lectiu de tres i quatre anys i no només un any perquè arribéssim ara 
al desembre i haguéssim un altre cop de negociar el conveni col·lectiu. Per tant, ja li 
puc assegurar que tema de Recursos humans farem una aposta important perquè vagi 
millor i també li puc assegurar que no seguirem la mateixa línia pel bé de l’Ajuntament.  

Sr. Zaldo: un altre cop pel tema dels barris. Jo confio plenament que no tenen la 
voluntat d’estigmatitzar, faltaria més. Jo no he dit això i si se m’ha entès això, demano 
disculpes. El que passa és que vostè és treballadora social, si no m’equivoco, té 
formació en treball social, jo sóc educador social, per tant, vostè sabrà igual que jo que 
els processos de construcció, d’integració, d’unir, hi ha d’haver voluntat darrere. A 
diferència, malauradament, dels processos de destrucció, que molt sovint es fan sense 
voler, com l’estigmatització, que molt sovint no hi ha una voluntat expressa. Jo no diria 
mai que vostès tenen voluntat expressa d’assenyalar la diferència, però sí que com en 
la definició d’aquesta regidoria no es manifesta aquesta voluntat d’integrar barris en el 
si del poble, sinó de respondre a aquelles queixes o necessitats individuals de cada 
barri, considero que seria de rebut que el posicionament del Govern actual sigui ferm 
ja que han fet aquest primer pas de dir: ens interessa tant aquest aspecte que farem 
una regidoria exclusiva. Aprofitin això per poder demostrar que realment no han 
desgranat regidories per poder justificar sous, aprofitin-ho. Que no tinguem nosaltres la 
possibilitat de dir-li. I Sr. Serret, li agafo la paraula respecte el creixement democràtic i 
anirem avaluant-ho constantment. No ens esperarem al final, això sí. 

Sra. Ponsa: Em sembla una mica lleig fer servir els tècnics amb lo que vostè ha dit de 
que les àrees estaven malament. De fet, tots sabem que falta personal a l’Ajuntament, 
nosaltres ho hem dit sempre per activa i per passiva, falta personal a l’Ajuntament. 
Però també sap que hi ha una llei que no permet que es contracti més personal. No sé 
com s’ho faran des de Recursos Humans per poder contractar més personal, però bé, 
ja ho veurem durant el mandat. També dir-li que si el conveni es va signar per un any 
és perquè aquí hi havia una mesa negociadora i així es va decidir. No és el conveni de 
la Sra. Ponsa sinó que és el conveni de l’equip de govern amb la mesa negociadora. 
Això també ha de quedar clar. 

Sr. Roger: Jo li demanaria un matís, si és possible, perquè entenc que vostè de la 
manera que ens ha expressat, la gent que ens escolta, pot entendre que no hi havia 
hagut cap mena de millora de la situació de persones, de tècnics i treballadors 
d’aquesta casa i per tant, jo entenc que això no ha estat així. Pot haver-hi llocs que 
això pot haver passat, però jo li demano que faci un matís i que digui que, en alguns 
llocs, la situació podria haver estat millorable, segurament és així, però també si és 
capaç de reconèixer que en alguns departaments o en alguns llocs hi ha hagut millores 
substancials jo li agrairia. No sé si vostè ha parlat amb algunes persones d’aquests 
departaments però sinó, i ho té a bé, jo li acompanyaré i jo li puc dir que vagi parlar 
amb certa gent de la casa que dubto molt que se sentin en aquests moments, pitjor del 
que estaven fa dos anys.  

Sr. Mercader: Simplement, he comentat que a nivell de recursos humans hi ha moltes 
coses a millorar. M’han dit seguirà la mateixa línia que anteriorment? No, perquè 
creiem que s’ha d’actuar d’una altra manera.  
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, es dona per 
assabentat de la resolució de l’Alcaldia 1656/2019, de 20 de juny d’enguany, de 
delegació de competències de l’Alcaldia a favor dels regidors i regidores de 
l’Ajuntament, i que s’ha donat aquí per reproduïda. 
 
8. - Delegació de certes atribucions del Ple de l'Ajuntament a favor de la Junta de 
Govern Local i del Ple de l'Ajuntament a favor de l’Alcaldia. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=8 
 
Fets 
 
Creient necessari efectuar determinades delegacions, en ares a aconseguir un plus 
d'eficàcia, celeritat i eficiència, en els procediments sancionadors, tant en matèria 
d'infraccions urbanístiques com en matèria de tinença de gossos perillosos, així com 
pel que fa a la resolució dels procediments de restauració de la realitat física alterada i 
de l’ordre jurídic vulnerat per l’enderroc de les obres i/o suspensió d’usos no 
legalitzables i les declaracions d’estat ruïnós, matèries totes elles que requereixen 
poder actuar a través d'un òrgan que es reuneixi amb major regularitat, considerant-se 
convenient també que la JGL pugui resoldre els recursos de reposició que es 
s'interposin contra els acords que adopti en exercici de les competències delegades. 
 
Normativa 
 
Articles  22.4 de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 52 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de maig, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal de Catalunya, 51 del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, admeten la 
possibilitat de què el Ple de l'Ajuntament delegui determinades atribucions en favor de la 
Junta de Govern Local.  
 
El Secretari municipal en data 01.07.2019, ha emès informe al respecte.  
 
Vista la proposta d'acords formulada per l'alcaldia, en data 1 de juliol de 2019, el 

Ple de l’Ajuntament per deu vots a favor (PSC i JxC) i set abstencions (JxM, ERC 

i CUP), ACORDA: 

 
Primer. Delegar en favor de la Junta de Govern Local el Ple exercici de les següents 
atribucions: 
 
En matèria de CONTRACTACIÓ i PATRIMONI 
 
a) Les contractacions d'obres, subministraments, serveis, gestió de serveis públics, 
contractes especials i els privats l'import dels quals superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos 
els de caràcter plurianual, quan la seva durada sigui superior a quatre anys. 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=1


 

 

b) L'adjudicació de les concessions sobre els béns municipals i l'adquisició de béns 
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, quan el seu valor superi el 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost o l'import de tres milions d'euros, així com 
l'alienació de patrimoni quan el seu valor superi el percentatge i la quantia indicats. 
 
La delegació es refereix a totes les facultats de contractació. 
 
S'exceptuen les concessions de béns, de serveis i d'obra pública per més de cinc 
anys, quan la seva quantia superi el 20% dels recursos ordinaris del pressupost, així 
com l'alienació de béns, quan la seva quantia superi l'indicat percentatge, casos en 
que la competència correspondrà al Ple. 
 
c) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan en virtut de les anteriors 
atribucions sia competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no 
estiguin previstos en el Pressupost. 
 
d) D'acord amb l'art. 274.3 TRLMC, aquest acord té la consideració d'acte general i, 
respecte del procediment negociat, es fixa la quantia màxima de la delegació en el 
límit normativament establert per a aquest procediment. 
 
e) Aprovar modificacions contractuals d'acord amb la LCSP, que no superin, per se o 
de forma acumulada, el 10% del preu del contracte.  
 
f) Aprovar modificacions contractuals consistents en revisió de preus dels contractes 
adjudicats pel Ple, d'acord amb els plecs de condicions del contracte. 
 
EN MATERIA D’ACCIONS JUDICIALS I ADMINISTRATIVES 
 
g) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en 
matèria de competència del Ple. 
 
 
EN MATERIA DE DECLARACIO DE LESIVITAT 
 
h) La declaració de lesivitat dels actes administratius de l'Ajuntament.  
 
EN MATERIA DE PERSONAL 
 
i) Autoritzar o denegar la compatibilitat de tot el personal al servei de l'Ajuntament per 
a un segon lloc de treball o activitat del sector públic o privat. 
 
j) Acordar la superació dels límits retributius que estableix l'article 328 del reglament de 
Personal dels ens locals (214/90), que es refereix a supòsits de compatibilitat en segon 
lloc de treball. 
 
EN MATERIA DE REGISTRE D’INTERESSOS 
 
k) Autorització de consulta del Registre d'Interessos per membres de la Corporació i 
persones  que acreditin un interès legítim i directe. 
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En matèria de MITJANS PER L’EXERCICI DE FUNCIONS PER PART DELS 
MEMBRES DE LA CORPORACIO 
 
l) Determinació dels mitjans materials necessaris i condicions d'utilització per a 
l'exercici de les seves funcions per part dels membres de la Corporació. 
 
En matèria de SANCIONS PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES 
 
ll) Imposició de les sancions establertes per la comissió de les infraccions tipificades 
com a molt greus a l’article 213 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
En matèria de RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSICA ALTERADA I DE L’ORDRE 
JURÍDIC VULNERAT  
 
m) Resolució del procediment de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre 
jurídic vulnerat (art. 222 Decret Legislatiu 1/2010), quan aquesta s’ordeni en el mateix 
procediment sancionador instruït per la comissió d’infraccions molt greus. 
 
En matèria de RESOLUCIÓ DE RECURSOS 
 
n) Resolució dels recursos de reposició contra els acords adoptats per la Junta de 
Govern Local en ús d'aquestes delegacions. 
 
Segon. Delegar en favor de l’Alcaldia el Ple exercici de la resolució d’expedients 
sancionadors per infracció de la normativa de tinença de gossos potencialment 
perillosos, tipificades a l’art. 7.3 i 7.4 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Tercer. Delegar la Resolució dels recursos de reposició contra els acords i resolucions 
delegades en virtut dels acords anteriors.  
 
Quart. Aquest acord de delegació de competències, tindrà efecte des el dia hàbil 
següent al de la seva adopció, sens perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la província, d'acord amb el que disposa l'art. 51 del RD. 2568/1986, de 28 de 
novembre, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Corporacions Locals. 
 
9. - Pressa de raó de la delegació de competències pròpies de l'Alcaldia, a favor 
de la Junta de Govern Local. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=9 
 
Es dona compta de la resolució de l’Alcaldia 1651/2019, de 19 de juny d’enguany, que 

literalment diu: 

Fets 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=1


 

 

A la Junta de Govern Local li correspon l'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les 

seves atribucions, i aquelles altres que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegui, 

així com aquelles que li atribueixin les lleis, d'acord amb l'article 23.2 de la Llei 7/85 de 

2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Considerant que a fi d'assolir una major eficàcia i operativitat en la gestió administrativa 

municipal, resulta aconsellable delegar l'exercici d'alguna de les atribucions de 

l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat. 

En virtut de la meva competència i fent ús de les atribucions que em confereixen els 

articles 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 54.2. 

b) del Decret Legislatiu 2/2003, 43.1 i 43.2 del Reial decret 2568/1986 de 28 de 

novembre Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 

Locals, i altres disposicions legals d'aplicació,  

RESOLC: 

Primer. Delegar a la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat, el ple exercici de 

les següents funcions: 

CONTRACTACIÓ 

1. Contractar d'acord amb el procediment legal establert (obres, gestió de serveis 

públics, subministraments, serveis, contractes administratius especials, contractes 

privats), sempre que la quantia no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del 

Pressupost, ni en qualsevol cas els sis milions d’euros,  incloses les contractacions  

de caràcter plurianual,  no superiors a 4 anys, sempre que l’import acumulat de totes 

les anualitats no superi el percentatge i quantia limitatius abans assenyalats. Les 

facultats de la Junta de Govern Local inclouen l'aprovació del projecte, plecs de 

condicions, licitació, adjudicació, modificació del projecte, modificació  i interpretació 

del contracte, fixació del sistema de licitació i la resolució dels contractes. 

2. L'aprovació  de certificacions i devolucions de garanties per contractes i el 

reconeixement de les modificacions per aplicació de la formula corresponent de 

Revisió de Preus. 

El Ple de l’Ajuntament és competent respecte dels contractes no esmentats a l’apartat 

anterior, així com per l’aprovació d’aquells projectes que impliquin expropiacions o 

ocupacions anticipades de béns i drets. 

PATRIMONI 

3. L’adjudicació de concessions sobre béns quan el seu valor no superi el 10% dels 

recursos ordinaris del pressupost ni l’import de 3.000.000,00 €. 

4 .L’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el 

seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni els 

3.000.000,00 €. 

5. Alienació de patrimoni quan el seu valor no superi els límits abans assenyalats.  

El Ple de l’Ajuntament és competent en cas de superar aquests límits i en qualsevol 

operació amb béns immobles o mobles declarats de valor històric o artístic, qualsevol 

que siguin el seu valor. 

PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS 

6. Informe preceptiu de les autoritzacions ambientals a atorgar per la Generalitat de 

Catalunya. 
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7. Informe, si s’escau, de la revisió de les autoritzacions ambientals atorgades per la 

Generalitat de Catalunya.  

8. Resolució de llicències ambientals i de les seves revisions. 

9. Resolució dels expedients d'adequació de les activitats de l'annex II.2 i III a la Llei 

3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 

10. Aprovació del Programa anual de verificació d’establiments subjectes a 

comunicació. 

11.  Resolució de llicències d’activitats recreatives i espectacles públics. 

URBANISME 

12. Aprovació inicial d’instruments de planejament de desenvolupament del Text Refós 

del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. 

13. Aprovació dels instruments de gestió urbanística, projectes d'urbanització i canvis 

de sistema d’actuació urbanística. 

14. Resolució de llicències d’obres i usos provisionals. 

15. Resolució dels expedients per a la declaració de ruïna d’edificis o construccions. 

16. Resolució d'expedients d'obres majors i llurs modificacions i pròrrogues. 

17. Resolució d’expedients d’infraccions urbanístiques greus. 

18. Resolució dels procediments de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre 

jurídic vulnerat i determinació dels danys i perjudicis ocasionats.  

COSTA I PLATGES  

19. Aprovació dels plans relatius a usos i serveis de temporada a la platja. 

20. Emissió d'informes preceptius per a la concessió en matèria de Costes, a petició del 

òrgan competent i regulat en la seva legislació sectorial. 

PERSONAL 

21. Aprovació de l’oferta pública d’ocupació conforme el Pressupost i plantilla aprovada 

pel Ple. 

22. Aprovació de les  bases de proves per la selecció de personal i concursos per la 

provisió de llocs de treball. 

23. Aprovació de gratificacions expressades al conveni col·lectiu de personal laboral i 

acord de condicions de treball de personal no funcionari. L’atorgament de 

gratificacions no contemplades al conveni col·lectiu, resten adscrites a alcaldia. 

24. Declaració de situacions administratives dels funcionaris, modificacions no 

substancials i suspensions de contractes laborals. La concessió d'excedència 

voluntària als treballadors municipals. 

25. Declaració de la jubilació de tot el personal. 

26. Aprovació de la participació i de la despesa per l’assistència a seminaris i cursos 

que provoquin una despesa econòmica significativa. 

GESTIÓ ECONÒMICA 



 

 

27. Disposar despeses, dins dels límits legals de competència de l'Alcaldia i les 

expressament establertes a les Bases d'Execució del pressupost. 

28. Aprovar les factures que corresponguin al desenvolupament normal del pressupost, 

prèviament registrades i rebudes pel servei d'Intervenció. 

29. Aprovar els calendaris fiscals relatius als períodes de cobrament de tributs i preus 

públics. 

30. Aprovar padrons i liquidacions de tributs i preus públics, atorgament d’ajornaments i 

fraccionaments.  

31. Prendre raó i coneixement de padrons de tributs municipals que hagin de realitzar-

se per altres Administracions Públiques. 

32. Aprovar convenis i concerts fiscals. 

33. Resoldre recursos i reclamacions contra liquidacions i padrons de tributs i preus 

públics.  

SUBVENCIONS 

34. Sol·licitar i acceptar subvencions i qualsevol altra tipus d'ajuda econòmica que 

s'atorgui a l'Ajuntament per part d'altres Administracions Públiques o persones físiques 

o jurídiques, sempre i quan correspongui a l'Alcaldia. 

35. Atorgar o denegar tot tipus de subvencions i ajudes econòmiques  a càrrec de les 

partides consignades al Pressupost. 

ACCIÓ DE REGIDORIES 

36.  Aprovar les propostes d’organització d’actes i accions que tinguin la suficient 

cobertura pressupostària. 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

37.  Resoldre reclamacions que es puguin interposar en concepte de responsabilitat 

patrimonial de l’Ajuntament. 

RESOLUCIÓ DE RECURSOS:  

38. Resoldre recursos administratius (reposició, revisió) que es puguin interposar contra 

els acords adoptats per la Junta de Govern Local, en l'exercici de les atribucions 

delegades per l'Alcaldia. 

Segon.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que aquest realitzi, 

d'acord amb l'art. 44.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 

les Entitats Locals. 

Tercer.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici 

de la seva plena eficàcia des del dia hàbil següent al de la seva firma, d'acord amb el 

que estableix l'article 44.2 de l'esmentat text legal. 

Acord de la Junta de Govern Local, de 27.06.2019, d’acceptació de les delegacions 
referides.  

Vista la proposta d'acords formulada per l'Alcaldia, en data 1 de juliol de 2019, el 

Ple de l’Ajuntament pren raó de la Resolució de l'Alcaldia 1651/2019, de 19 de 

juny, delegant en la Junta de Govern Local determinades atribucions. 
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10. - Constitució de la Comissió Informativa Directorial, i designa dels membres 
que la compenen. Atribució de les competències de la Comissió. Comissió 
Especial de Comptes. 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=10 
 
Fets 

D’acord amb l’art. 20.1.c) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 

Règim Local, es fa necessari procedir a la creació i determinació de les comissions 

informatives de caràcter permanent d’aquest Ajuntament. 

De conformitat amb el que disposa l’art. 60 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en 

concordança amb els articles 134 i següents del Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD. 2568/1986, de 28 de 

novembre, correspon al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació 

d’aquestes Comissions Informatives d’estudi, informe o consulta. 

Es considera adient la constitució d’una única Comissió informativa de caràcter 

permanent, i que s’anomenarà Comissió Informativa Directorial. 

Aquesta comissió ha d’estar integrada pels membres que designin els diferents grups 

polítics que formen part de la Corporació, en proporció a la seva representativitat a 

l’Ajuntament, i d’acord amb el següent: 

Vocals titulars    

  

 Vocals suplents 

  

Grup PSC-CP  (4)   Grup PSC-CP  (3) 

Grup JxM         (2) Grup JxM         (1) 

Grup ERC-AM (2) Grup ERC-AM (1) 

Grup JxC MM  (1) Grup JxC        (1) 

Grup CUP-AM  (1) Grup CUP-AM  (1) 

  

 

Vista la proposta d'acords formulada per l'alcaldia, en data 1 de juliol de 2019, el 

Ple de l’Ajuntament per deu vots a favor (PSC i JxC) i set abstencions (JxM, ERC 

i CUP), ACORDA: 

Primer.  Constituir la Comissió Informativa única de caràcter permanent, anomenada: 

Comissió Informativa Directorial, per al millor estudi  i preparació dels assumptes 

que s'han de sotmetre a la decisió del Ple de l'Ajuntament o de la Junta de Govern 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=1


 

 

Local i de l’alcaldia, quan en aquests dos últims supòsits aquests òrgans actuïn per 

delegació d’aquell. Així mateix, podrà intervenir en relació amb altres assumptes que 

no siguin de competència del Ple, quan l’òrgan competent sol·liciti el seu dictamen. 

Segon. La Comissió Informativa Directorial, assumirà les competències que l’art. 116 

de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, en concordança amb l’art. 212.2 de la Llei 

39/1988,  reguladora de les Hisendes locals, atribueix a la Comissió Especial de 

Comptes, constituint-se a aquests efectes per a les esmentades funcions en tal 

condició. 

Tercer.- La Comissió Informativa Directorial, de conformitat amb la comunicació que 

cada Grup Municipal ha formulat, estarà integrada pels membres següents: 

President:    Joan Mercader Carbó 

Vocals titulars: 

PSC- CP       Sònia Viñolas Mollfulleda 

                      Ludwig Ivan Hasko 

                      Isabel Ortíz Vera  

             

JXM               Carlos Manuel Jiménez Martínez 

                       Miguel Ángel Ruiz Giménez 

ERC-AM        Maria Ester Martínez Tarrés 

                      Joaquim Albert Roig 

JxC MM         Jofre Serret Ballart 

CUP-AM        Enric Zaldo Aubanell 

Vocals suplents: 

PSC-CP         Cinzia Valbonesi Prieto 

                      Sergio Ortín Lacoma 

                      Sergi Cardona 

JxM                M. Carme Ponsa Monge 

ERC-AM         Ramir Roger Artigas 

JxC MM          Lurdes Borrell Arigós 

 

Secretari: El Secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui. 

Els vocals que figuren com a suplents ho seran indistintament de qualsevol dels vocals 

titulars del grup al que pertanyen. 

Quart. La Comissió funcionarà sota el sistema de vot ponderat, per així mantenir la 

proporcionalitat existent entre els diversos Grups Polítics, d'acord i de conformitat amb 

l’article 104 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de maig, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
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El valor ponderat atorgat al representant de cada Grup Polític a les Comissions, és el 

següent: 

 Membres integrants del PSC-CP:               VUIT  vots ponderats 

 Membres integrants de JxM :               TRES  vots ponderats 

 Membres integrants  d’ERC-AM  :               TRES  vots  ponderats 

 Membres integrants  de JxC MM                          DOS vots ponderats 

 Membres integrants de la CUP-AM:                     UN vot ponderat  

Cinquè. Pel que fa a la periodicitat de les sessions ordinàries de l’esmentada 

comissió, es determina la següent: 

La Comissió Informativa Directorial, a excepció de quan actuï com a Comissió Especial 

de Comptes, celebrarà reunions ordinàries, a les 19.00 hores, del dijous anterior a 

l'assenyalat per a  la celebració d'una sessió del Ple de l'Ajuntament o de la Junta de 

Govern Local, quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple, si en les 

seves ordres del dia hi figuren assumptes que hagin de ser dictaminats per les 

mateixes, sens perjudici de les reunions extraordinàries que es puguin convocar quan 

l'òrgan competent sol·liciti el seu dictamen. 

Cas que el dia assenyalat fos inhàbil o festiu, la sessió es celebrarà el primer dia hàbil 

següent 

Sisè.- Comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals.. 

11. - Nomenament de membres que han de formar part de la Mancomunitat de 
l'Alt Maresme per a la gestió dels residus sòlids urbans i del medi ambient. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=11 
 
Fets 
 
L'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que dins els 
trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l'Alcalde convocarà la sessió o sessions 
extraordinàries del Ple de l'Ajuntament que sigui necessàries a la fi de resoldre sobre 
determinats assumptes i d'entre ells sobre el nomenament de representants de la 
Corporació en tota mena d'òrgans col·legiats en que calgui estar representat. 
 
L’art. 10 dels Estatuts de la Mancomunitat de l'Alt Maresme per a la gestió de residus 
sòlids urbans i del Medi Ambient, estableix que n’ostentarà la presidència 
l’alcalde/essa de Malgrat de Mar. 
 
Així mateix l'article 9.1 dels Estatuts esmenta que l'Assemblea és l'òrgan suprem del 
Govern i l'Administració de la Mancomunitat, i serà formada per dos representants de 
cada Ajuntament. A tal efecte representaran a cada municipi l'Alcalde i un regidor 
expressament designat per l'Ajuntament.  

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=1


 

 

 
Vista la proposta d'acords formulada per l'alcaldia, en data 26 de juny de 2019, el 

Ple de l’Ajuntament per catorze vots a favor (PSC, JxC, JxM i CUP) i tres 

abstencions (ERC), ACORDA: 

Primer. Nomenar al Sr. Òliver Sánchez-Camacho i García com a representant titular 
i al Sr. Jofre Serret i Ballart, com a representant suplent d’aquesta Corporació en 
l'esmentada Mancomunitat, per tal que s'integrin en l'assemblea de la mateixa, 
juntament amb el Sr. alcalde, Joan Mercader i Carbó. 
 
Segon. Notificar aquests acords a la Mancomunitat de l'Alt Maresme per a la gestió de 
residus sòlids urbans i del Medi Ambient i als membres nomenats . 
 
 
12. - Nomenament de membres d'aquesta Corporació que ha de formar part de 
diferents òrgans tècnics. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=12 
 
Fets 
 
En aquest Ajuntament s'han anat creant i constituint diversos òrgans tècnics : 
 

 Ponència Tècnica d'Activitats i de Medi Ambient, dedicada al seguiment i 
control d'activitats amb incidència ambiental. 

 

 Comissió Tècnica del contracte de gestió del servei d'abastament d'aigua, 
dedicada al seguiment i control del contracte. 

 

 Comissió Paritària d’Interpretació i Seguiment, dedicat a la resolució de 
conflictes i a l’emissió d'informes de condicions socials dependents del conveni 
col·lectiu i el pacte de condicions laborals. 

 

 Comitè de Seguretat i Salut, dedicat al control del sistema de prevenció de 
riscos laborals. 

 

 Comissió de valoració de llocs de treball, dedicada a estudiar, adaptar a la 
realitat i resoldre qualsevol discrepància o problema de l'actual valoració. 

 

 Comissió d’estudi i aplicació de la carrera administrativa, dedicada a la 
redacció i aplicació d’un reglament regulador de la carrera administrativa dins 
de l’Ajuntament. 

 

 Comissió negociadora del pacte de condicions laborals i conveni col·lectiu. 
 

 Comissió de Seguiment del contracte de gestió del servei públic per a la  
explotació del complex esportiu, dedicada al seguiment i control del contracte. 

 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=1
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 Comitè de gestió de la platja, responsable d’impulsar i seguir els mètodes i 
activitats de gestió ambiental de la platja. 

 

 Comissió de coordinació de l’Àrea Territori i Sostenibilitat i l’Àrea Seguretat 
Ciutadana, amb l’encàrrec de millorar la coordinació entre aquestes àrees i 
l’eficàcia en la gestió municipal. 

 

 Comissió municipal d’Administració Electrònica (Transparència), com a òrgan 
de coordinació interna en matèria de tecnologies de la informació, 
d'administració electrònica i transparència. 

 

 Comissió tècnica de Seguiment del contracte de recollida de residus, dedicada 
al seguiment i control del contracte. 

 
Un cop constituït el nou Ajuntament, necessiten del nomenament d'interlocutors 
polítics i tècnics permanents. 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sr. Zaldo: Tenim 12 òrgans tècnics a l’Ajuntament de Malgrat de Mar, que són espais 
de treball amb el corresponent personal tècnic. En aquests òrgans, evidentment, hi ha 
d’haver interlocutors polítics de govern, com ha llegit ara el Sr. Secretari. Només n’hi 
ha dos que hi ha un sol interlocutor polític, que són els referents de Medi Ambient, com el 
Sr. Sánchez Camacho i el relacionat amb els serveis d'abastament d'aigua, amb la Sra. 
Viñolas. La resta, en tots hi ha dos o tres interlocutors. Crec que és important fer-hi 
incidència. Comissió d’estudi i aplicació de la carrera administrativa: la Sra. Isabel Ortiz 
Vera  i el Sr. Jofre Serret i Ballart. Comissió negociadora del pacte de condicions laborals 
i conveni col·lectiu dels treballadors municipals: Sr. Joan Mercader Carbó, la Sra. Isabel 
Ortiz i Vera i el Sr. Jofre Serret Ballart. Comissió Paritària d’Interpretació i Seguiment:  
Sra. Isabel Ortiz Vera  i Sr. Jofre Serret i Ballart. I així fins a deu òrgans tècnics en els 
quals el Sr. Jofre Serret és interlocutor. Deu de dotze. La Sra. Ortiz sis i el Sr. Joan 
Mercader, l’Alcalde, un de dotze. La meva pregunta és si tenim dos Alcaldes a Malgrat de 
Mar, perquè veiem al Sr. Serret, reitero, en deu de dotze òrgans de treball de 
l’Ajuntament. Faig la meva pregunta, la deixo aquí, que cadascú faci les seves 
valoracions.  

Sr. Mercader: Li responc. En principi, jo havia entès, tal com havien anat les 
negociacions, que eren vostès qui tindrien dos alcaldes, dos anys un i dos anys l’altre. 
Això és el que jo havia entès. Jo crec que s’ha equivocat ara de govern. En principi, 
simplement seria interlocutor polític a la ponència d’activitats. Si mira el cartipàs del 
2017 de Medi Ambient i serveis d'abastament d'aigua, només n’hi havia un, també. Hem 
posat els mateixos representants que hi havia anteriorment. El mateix nombre de 
representants actualment. Podria preguntar també al seu grup polític perquè n’hi havia 
un i no dos, no? Jo també em faig la pregunta si l’anterior representant de la CUP, ara 
no ho tinc aquí, a quants òrgans estava representada. Pregunto si n’hi havia deu, onze 
o dotze. Alcaldes? Com a titular, Alcalde jo. I Tinents d’Alcalde que em poden 
substituir. D’Alcaldes n’hi poden haver fins a la Sra. Lurdes Borrell, per tant, aquests 
són els Alcaldes que té aquest Govern. 

Sr. Zaldo: Sí que hi havia la possibilitat de negociar amb l’alternativa de govern a 
l’actual que poguessin haver dos Alcaldes, dos anys i dos anys, a petició de Jofre 



 

 

Serret, no a petició de la CUP, ni tan sols a petició de la resta de grups. I jo no he 
assenyalat, no volia posar incidència en el nombre d’interlocutors que hi ha en cada 
òrgan, sinó en que el Sr. Serret, el portaveu de JxCAT està a deu dels dotze i el Sr. 
Mercader està a un dels dotze. És el punt dotze, en queden varis. A mi aquí ja se’m 
genera aquest dubte de quants alcaldes tenim a Malgrat? Vostè m’ha respost. D’acord. 
Ho deixem aquí de moment.  

Sr. Serret: Per al·lusions directes. Per una banda, hi ha l’argument que hi ha una 
coralitat d’un govern en el que, quan ens asseiem a negociar i a parlar de com volem 
aquest  govern, es parla d’una coralitat d’atribucions i de responsabilitats, en les que 
aquesta coralitat no només és de veu, sinó en fets. I, evidentment, aquests fets avui es 
posen de manifest en el que hi ha dos representants en la majoria de comissions en 
les que hi ha un membre del PSC i un membre de JxCAT. I en aquest cas, les 
atribucions que està fent l’Alcalde és en el primer Tinent d’Alcalde que farà les 
funcions, en el moment oportú, si són d’Alcalde, com a responsable màxim que hi hagi 
en aquella comissió, i de la mateixa manera, quan aquestes atribucions, com ja ha dit 
el Sr. Alcalde, es deleguin en altres Tinent d’Alcalde. A partir d’aquí, vostè vol fer el 
discurs de que hi ha dos Alcaldes? Ja fa dies que el fan a les xarxes i avui a plenari 
l’havien de fer. Jo avui aquí tampoc considero que hagi d’entrar a parlar de com van 
anar unes negociacions amb quatre grups, perquè penso que no és lleial fer-ho i per 
tant, no ho faré, però sí que vam posar de manifest aquesta coralitat que hi haguessin 
unes responsabilitats no només de veu, sinó de fets. I aquí els fets avui hi són factibles 
i demostrables en aquestes delegacions d’atribució que fa l’Alcaldia cap al primer 
Tinent d’Alcalde.  

Vista la proposta d'acords formulada per l'alcaldia, en data 1 de juliol de 2019, el 

Ple de l’Ajuntament per deu vots a favor (PSC i JxC), un vot en contra (CUP) i sis 

abstencions (JxM i ERC), ACORDA: 

Primer. Designar com a interlocutor polític permanent i President de la Ponència Tècnica 
d'Activitats i de Medi Ambient al Sr. Oliver Sánchez-Camacho i García. 
 
Segon. Designar com a interlocutor polític permanent de la Comissió Tècnica del 
contracte de gestió del servei d'abastament d'aigua a la Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda. 
 
Tercer. Designar com a interlocutors polítics permanents de la Comissió Paritària 
d’Interpretació i Seguiment a la Sra. Isabel Ortiz Vera  i al Sr. Jofre Serret i Ballart. 
 
Quart. Designar com a interlocutors polítics permanents del Comitè de Seguretat i Salut a  
la Sra. Isabel Ortiz Vera i al Sr. Jofre Serret i Ballart. 
 
Cinquè. Designar com a interlocutors polítics permanents a la Comissió de valoració de 
llocs de treball a la Sra. Isabel Ortiz Vera  i al Sr. Jofre Serret i Ballart. 
 
Sisè. Designar com a interlocutors polítics permanents a la Comissió d’estudi i aplicació 
de la carrera administrativa a la Sra. Isabel Ortiz Vera  i al Sr. Jofre Serret i Ballart. 
 
Setè. Designar com a interlocutors/es polítics permanents a la Comissió negociadora del 
pacte de condicions laborals i conveni col·lectiu dels treballadors municipals, al Sr. Joan 
Mercader Carbó, a la Sra. Isabel Ortiz i Vera i al Sr. Jofre Serret Ballart. 
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Vuitè. Designar com a interlocutors polítics permanents a la Comissió de Seguiment del 
contracte de gestió del servei públic per a la  explotació del complex esportiu, al Sr. Jofre 
Serret i Ballart i al Sr. Ludwig Ivan Hasko. 
 
Novè. Designar com a interlocutors polítics permanents al Comitè de gestió de la 
platja, al Sr. Oliver Sánchez-Camacho i García, i al Sr. Jofre Serret Ballart.  
 
Desè. Designar com a interlocutors polítics permanents a la Comissió de coordinació 
de l’Àrea Territori i Sostenibilitat i l’Àrea Seguretat Ciutadana, al Sr. Jofre Serret Ballart 
i Sr. Sergio Cardona Garro. 
 
Onzè. Designar com a interlocutors polítics permanents a la Comissió municipal 
d’Administració Electrònica i Transparència, al Sr. Sergio Cardona Garro, la Sra. 
Isabel Ortiz Vera i el Sr. Jofre Serret Ballart.  
 
Dotzè. Designar com a interlocutors polítics permanents a la Comissió tècnica de 
Seguiment del contracte de recollida de residus, al Sr. Oliver Sánchez-Camacho  
García i el Sr. Jofre Serret Ballart.  
 
Tretzè. Notificar els presents acords als membres designats 
 
13. - Nomenament de membres de la Corporació que han de formar part de 
diferents institucions. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=13 
 
Fets 
 
Aquest Ajuntament s'ha anat adherint a diverses institucions : 
 

 Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, té 
com a objectiu donar una solució conjunta a la necessitat de gestió de residus 
municipals generats a la comarca, per tal d’arribar a aquest s’ha posat en 
marxa el Centre integral de valorització de Residus del Maresme, que permet 
un tractament dels residus respectuós amb el medi ambient basat en una 
valorització material de les fraccions reciclables i una posterior valorització 
energètica del rebuig. 

 

 Consorci de Promoció Turística Costa de Barcelona Maresme, dedicada a 
la gestió de serveis relatius a la promoció i prestació d'activitats en l'àmbit de la 
promoció turística a la comarca del Maresme.  

 

 Consorci del Govern territorial de Salut Alt Maresme - Selva Marítima, que 
té per objecte assolir un grau adequat d’integració de competències en l’àmbit 
de la salut de l’Administració de la Generalitat i les administracions locals per 
millorar la salut de la població. 

 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=1


 

 

 Agrupació de Defensa Forestal, associació civil dedicada a la defensa del 
patrimoni forestal - prevenció, reforestació...-. 

 

 Oficina de Promoció Turística, dedicat a la participació i foment de la 
presència activa dels territoris, comarques i municipis de Barcelona en el 
mercat turístic a traves dels actes de promoció necessaris que determini un pla 
d'accions anual. 

 

 Consorci Localret, dedicat a impulsar la implantació de la xarxa de 
telecomunicacions per cable i optimitzar la seva utilització. 

 

 Xarxa de Mercats Municipals impulsada per la Diputació de Barcelona, té per  
objectiu donar suport a la gestió integral dels mercats i promoure la seva 
actuació conjunta en aquells àmbits en què es poden obtenir millores 
d'eficiència operant agrupadament, amb la finalitat de regenerar i desenvolupar 
el seu potencial. 

 

 Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, dedicada al a la constitució 
d'un instrument de cooperació i intercanvi per al desenvolupament sostenible 
de les ciutats de les comarques de Barcelona i promocionar accions conjuntes 
amb la Xarxa Europea de Ciutats Sostenibles. 

 

 Xarxa ecoepidemiològica a la mediterrània occidental, marc de referència 
per la detecció de canvis ambientals i epidemiològics a través dels quiròpters. 

 

 Xarxa local de consum, que té per objectiu cohesionar i dinamitzar polítiques i 
programes de protecció i defensa dels consumidors a l’àmbit local. 

 

 Entitat Urbanística de Manteniment i Conservació "Ciutat Jardí", té per 
objecte la conservació, el manteniment i la  millora de l'Entitat Urbanística 
"Ciutat Jardí, de Sant Genís de Palafolls, en l'Assemblea de la qual els 
respectius ajuntaments han de designar un representant que en formi part (art. 
11 dels Estatuts). 

 

 Agrupació de Municipis titulars del servei de transport urbà de la regió 
metropolitana de Barcelona (AMTU), té com a finalitat contribuir a la millora 
constant dels serveis públics de transport col·lectiu que són titularitat dels ens 
associats i defensar els interessos dels municipis associats relacionats amb el 
transport públic i la mobilitat. 

 

 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, és una organització 
formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes 
(diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del 
seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de 
Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits. 

 

 Associació de Municipis per a la Independència 
 

 Taula de treball del Delta i de la Baixa Tordera, impulsada pels ajuntaments 
de Blanes, Malgrat de Mar, Tordera i Palafolls , té per objecte la recuperació 
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dels equilibris socials i ecològics del Delta i la seva vulnerabilitat al canvi 
climàtic. 

 
que ara una vegada constituït el nou Ajuntament, necessiten del nomenament 
d'interlocutors polítics. 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sr. Roger: En aquí hi ha també, en el sentit que parlava el Sr. Zaldo anteriorment, una 
qüestió que és l’Associació de Municipis per la Independència, en la qual el PSC no ha 
tingut a bé tenir-hi un representant. Recordar que som municipi fundador d’aquesta 
associació, que fins ara el representat, tant si ha estat a l’oposició, com si ha estat a 
govern, ha estat un membre d’ERC. Estem contents que en aquest cas, el govern de 
Malgrat també tingui a bé tenir-hi aquesta representació i desitgem i esperem que el 
Sr. Serret com a titular o la Sra. Borrell, com a suplent, compleixin com hem fet sempre 
aquests anys, assistint a les assemblees, per lluny que hagin estat, votant en nom del 
municipi de Malgrat, i també evidentment, quan s’ha estat a govern, satisfent la quota 
que aquest any ja l’han trobat satisfeta i esperem que això també tingui continuïtat, 
perquè nosaltres pensem que si s’està amb representació i el plenari aprovarà això, 
vol dir que assumim el fet de que si som membres, tenim uns drets i unes obligacions.  

Sr. Serret: Li agraeixo Sr. Roger les seves paraules i com no pot ser d’una altra 
manera, així ho farem. Igual que estendrem la mà quan calgui a la resta de grups, com 
s’ha fet sempre des de govern i a l’oposició a aquells que segur ens entendrem, 
estenent la mà, amb l’objectiu pel qual aquest Ajuntament va entrar a l’Associació de 
Municipis per la independència.  

Sr. Zaldo: Existeixen quinze institucions o òrgans supramunicipals on Malgrat hi té 
representació i per desenvolupar aquesta representació es designen representants 
polítics. Senyores i senyors regidores i regidors del PSC a Malgrat de Mar. Vostès van 
fer una campanya sota el lema, per Malgrat, Joan sense censura. I de les quinze 
institucions o òrgans, l’Alcalde Joan Mercader ha estat designat representant de 
l’Ajuntament en dues i suplent en una. Per altra banda, tornem-hi, el primer Tinent 
d’Alcalde Jofre Serret, ha estat designat representant en cinc i suplent en cinc més. No 
s’adonen que la censura se l’estan fent vostès amb aquest pacte? Torno a coincidir 
amb l’apreciació que feia en el punt anterior. A Malgrat tenim dos Alcaldes. Ara ja no 
ho pregunto, hi ha el guanyador de les eleccions amb més de tres mil vots, que va ser 
investit Alcalde el dia 15 de juny, i hi ha el portaveu de JxCAT amb qui han arribat a 
l’entesa de que compartiran aquesta Alcaldia. Entenem-ho així i si nosaltres podem 
veure-ho, ho pot veure també la ciutadania i treballem en aquest sentit. On no hi 
arriben les urnes, hi arriben els pactes. Sap qui ho va dir, això? Ho varen dir vostès a 
la moció de censura de fa dos anys. El Sr. Serret volia ser l’Alcalde i felicitats, Sr. 
Serret, és Alcalde. Amb aquest pacte, tot i que no va rebre cap vot en el Ple 
d’investidura, que es van abstenir, a efectes pràctics, segueixo reincidint en que el Sr. 
Serret comparteix l’Alcaldia amb el Sr. Mercader. I a banda d’això, representant a la 
taula del Delta, el Sr. Oliver Sánchez Camacho, una petició. Vostè ha estat designat 
representant de l’Ajuntament en aquest taula i ens veiem en l’obligació moral de 
demanar-li que el seu posicionament, com a representant, segueixi sent el mateix que 
era quan l’Ajuntament va aprovar ser-hi, que és el de defensa i preservació del delta 
com espai natural per sobre dels interessos urbanístics de futur. Això no tenim 



 

 

alternativa que demanar-ho, perquè és el motiu principal per la qual va venir aquesta 
taula del Delta, fruit de la Plataforma Salvem el Litoral. Seguim-lo salvant, si us plau.  

Sr. Mercader: Jo no entraré en el debat aquest dels alcaldes. No m’interessa entrar en 
aquest debat quan hi ha coses més importants, però, quan era Alcalde fa quatre anys, 
em deia que era un govern presidencialista que tot ho assumia jo, que no delegava, 
que no confiava amb els regidors, i ara que delego, que delego en els regidors, que no 
sóc tan presidencialista, també critiquen que delego moltes funcions en els regidors. 
Per tant, jo crec que la CUP ha de fer, no sé si una assemblea o una crítica interna i 
tenir clar quin full de ruta vol, si vol un govern presidencialista o un govern on l’Alcalde 
delegui les funcions. Jo crec que això s’ho han de plantejar, perquè clar, si no anem 
canviant l’argument polític i la veritat és que no veiem cap on va l’ideari polític que té la 
CUP. 

Sr. Sánchez Camacho: Sr. Zaldo, com a regidor titular i de govern, permeti’m que 
marqui jo la línia que crec que pot representar millor a Malgrat de Mar en aquesta 
taula. Li agraeixo que estigui amatent des del minut zero. També el convido a defensar 
les seves posicions polítiques i jo no li contestaré, simplement el remeto a que vagi a 
hemeroteques i busqui possibles debats o intervencions meves sobre aquest tema i li 
quedarà molt clara la meva posició al respecte.  

Sr. Zaldo: Simplement, quin govern vol la CUP, entenent que la CUP no forma part del 
Govern? D’entrada, al primer Ple, li demanem un govern sincer. Això estem anunciant. 
De moment, no demanem més. 

Sr. Mercader: Creiem que som sincers.  

Sra. Ponsa: Està d’acord en pagar la quota de l’AMI? 

Sr. Mercader: Crec que en aquest punt no surt pagar o no pagar l’AMI, són les 
designacions que es fan dels membres del Govern per anar a l’Associació de 
Municipis per la Independència. No és la primera vegada que el PSC designa 
membres per anar a l’Associació de Municipis per la Independència. Ja es va fer en el 
2011. En el 2019 ja està pagat. Ho va pagar vostè. 

Sra. Ponsa: Sí, de fet el vàrem pagar el quatripartit. La pregunta era si vostè ho 
continuarà pagant, perquè si designa dos representants no és perquè vagin de passeig 
allà on sigui, es pagui quilometratge, dietes, per no fer res. Suposo que, si hi van, és 
perquè estan d’acord en pagar la quota de l’AMI en els propers anys. Entenem que ho 
fan per això. Però vaja, la pregunta que li he fet és aquesta, si continuaran pagant la 
quota de l’AMI. 

Sr. Mercader: El 2019 està pagat i el 2020 veurà l’assignació al pressupost de l’AMI. 

Sr. Serret: Sra. Ponsa, una apreciació, cada vegada, - si no em rectifica el Sr. Roger-, 
quan un regidor ha anat en representació de l’Ajuntament a l’assemblea de l’AMI, s’ho 
ha pagat de la seva butxaca, a diferència d’altres representacions institucionals, en 
que s’han pagat les dietes i el quilometratge; en aquest cas, almenys a les que jo he 
assistit i a les que he vist que ha assistit el Sr. Roger i la Sra. Cuatrecases, sempre 
ens hem pagat el quilometratge i les dietes. Més que res perquè m’agradaria que això 
quedi aclarit. 
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Sra. Ponsa: Sí, era perquè, simplement, si està reflectit, entenem que hi haurà una 
continuïtat. Pot ser una part del seu pacte, perfecte. Però és també perquè els oients 
d’Ona Malgrat i el públic assistent ho sàpiguen, que en el 2020 se suposa que hi haurà 
una continuïtat de quota, res més. 

Sr. Serret: Només era per aclarir que, com que ho ha deixat anar, que quedi clar qui 
s’ho va pagar i que no va sortir del Consistori.  

Vista la proposta d'acords formulada per l'alcaldia, en data 1 de juliol de 2019, el 

Ple de l’Ajuntament per tretze vots a favor (PSC, JxC i ERC) i quatre abstencions 

(JxM i CUP), ACORDA: 

Primer. Designar com a representant al Consorci de Tractament de RSU del Maresme 
al Sr. alcalde, Joan Mercader i Carbó, i com a suplent al Sr. Jofre Serret Ballart. 
 
Segon. Designar com a representant al Consorci de Promoció Turística Costa de 
Barcelona Maresme al Sr. Ludwig Ivan Hasko, i com a suplent a la Sra. Isabel Ortiz 
Vera. 
 
Tercer. Designar com a representant al Consorci del Govern territorial de Salut Alt 
Maresme - Selva Marítima, al Sr. Jofre Serret Ballart, i com a suplent al Sr. Joan 
Mercader Carbó. 
 
Quart. Designar com a representant a l'Agrupació de Defensa Forestal, al Sr. Jofre 
Serret Ballart,  i com a suplent al Sr. Sergio Cardona Garro. 
 
Cinquè. Designar com a representant a l’Oficina de Promoció Turística, al Sr. Ludwig 
Ivan Hasko, i com a suplent a la Sra. Isabel Ortiz Vera. 
 
Sisè. Designar com a representant al Consorci Localret al Sr. Sergio Cardona Garro, 
i com a suplent al Sr. Sergio Ortín Lacoma. 
 
Setè. Designar com a representant en el Consell General de la Xarxa de Mercats 
Municipals, al  Sr. Oliver Sánchez-Camacho García, i com a suplent al Sr. Ludwig 
Ivan Hasko. 
 
Vuitè. Designar com a representant a la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat 
al Sr. Jofre Serret Ballart,  i com a suplent al Sr. Oliver Sánchez-Camacho García. 
Novè. Designar com a representant a la Xarxa Ecoepidemiològica a la Mediterrània 
occidental, al Sr. Jofre Serret Ballart. 
 
Desè. Designar com a representant a la Xarxa local de Consum, al Sr. Jofre Serret 
Ballart i com a suplent, Isabel Ortiz Vera. 
 
Onzè. Designar com a representant a l'assemblea general de l'Entitat Urbanística de 
Manteniment i Conservació "Ciutat Jardí, al Sr. alcalde, Joan Mercader Carbó, com a 
titular i el Sr. Jofre Serret Ballart , com a suplent.  
 
Dotzè. Designar com a representant a l’Agrupació de Municipis titulars del servei de 
transport urbà de la regió metropolitana de Barcelona (AMTU), al Sr. Sergio Cardona 
Garro, i com a suplent al Sr. Jofre Serret Ballart. 



 

 

 
Tretzè. Designar com a representant al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, a la Sra. Sònia Viñolas i Mollfulleda, suplent la Sra. Lurdes 
Borrell Arigós. 
 
Catorzè. Designar com a representant a l’Associació de Municipis per a la 
Independència, al Sr. Jofre Serret i Ballart i com a suplent a la Sra. Lurdes Borrell 
Arigós. 
 
Quinzè.- Designar com a representant a les Comissions de Garanties d’Admissió 
(Departament d’Ensenyament), a la Sra. Lurdes Borrell Arigós i suplent al Sr. Jofre 
Serret Ballart. 
 
Setzè.-  Designar com representant al Consell rector de la Taula de treball del Delta i 
de la Baixa Tordera, al Sr. Oliver Sancho-Camacho Garcia, i com a suplent al Sr. 
Sergiol Ortín Lacoma. 
 
Dissetè. Notificar els presents acords als membres designats i als organismes 
esmentats. 
 
14. - Designació dels representants polítics al Consell Consultiu dels Mitjans de 
Comunicació Municipals de Malgrat de Mar. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=14 
 
Fets 
 
El Ple de l'Ajuntament en sessió de 16 de novembre de 2017 va aprovar inicialment el 
Reglament d’Organització i Funcionament dels mitjans de comunicació municipals de 
Malgrat de Mar, havent esdevingut aprovat definitivament de forma tàcita i publicat 
íntegrament al BOP de data 8 de febrer de 2019. 
 
Normativa 
 
L’art. 36  preveu la creació d’un Consell consultiu, integrat pel que fa a representants 
polítics per: 
 
. L’alcalde o regidor en qui delegui, que el presidirà. 
- El/la regidor/a responsable del servei. 
 
En formen part també un representant per cada grup municipal amb presència al 
Consistori, que han estat proposats per aquests. 
 
Vista la proposta d'acords formulada per l'alcaldia, en data 1 de juliol de 2019, el 

Ple de l’Ajuntament per assentiment dels disset membres assistents, ACORDA: 

Primer.- Designar representants polítics del Consell consultiu dels mitjans de 
comunicació municipals de Malgrat de Malgrat de Mar: 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=1
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President: Sr. Joan Mercader Carbó, que el presideix 
 
Regidor responsable del servei: Sr. Jofre Serret Ballart 
 
Grups Municipals 
 
PSC-CP: Sònia Viñolas Mollfulleda 
JxM: Carles Jiménez Martínez 
ERC: Joaquim Albert Roig 
JxC: Lurdes Borrell Arigós 
CUP. Enric Zaldo Aubanell 
 
Segon.- Notificar els presents acords a tots els membres designats 
 
15. - Designació dels representants polítics a la Taula d'Habitatge de Malgrat de 
Mar. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=15 
 
Fets 

El Ple de l'Ajuntament en sessió de 6 de juliol de 2017 va aprovar inicialment la 

Creació de la Taula Local d’Habitatge de Malgrat de Mar i les seves normes 

reguladores, que van ser declarades aprovades definitivament mitjançant la resolució 

de l'Alcaldia 2088/2017, ii publicades íntegrament al BOP de data 14 de setembre de 

2017. 

Normativa 

L’art. 1 de les esmentades normes de funcionament, disposa que l'esmentada Taula 

és un òrgan municipal de participació sectorial de caràcter consultiu que es crea per 

coordinar l’actuació de l’Administració pública i les diferents entitats i associacions de 

caràcter privat amb l’objectiu de donar resposta conjunta a les situacions d’exclusió 

residencial que pugui  patir la ciutadania de Malgrat de Mar 

L'article 4 estableix que la presidència de la Taula correspon al regidor/a d’Habitatge 

de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, que d’acord amb el decret de l’alcaldia 1656/2019, 

de 20 de juny, és el Sr. Sergio Ortín Lacoma. 

Així mateix, estableix que en formaran part els regidors/ores d’Acció Social i 

Ciutadania, Formació d’Adults, Gent Gran, Igualtat, Salut Comunitària i Serveis de 

l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, responsabilitats que, d’acord amb la mateixa 

resolució, recauen en el Sr. Jofre Serret Ballart, Cinzia Valbonesi Prieto, Sonia 

Viñolas Mollfulleda i Lurdes Borrell Arigós. 

En formen part també un representant per cada grup municipal amb presència al 

Consistori, que han estat proposats per aquests. 

Vista la proposta d'acords formulada per l'alcaldia, en data 2 de juliol de 2019, el 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=1


 

 

Ple de l’Ajuntament per assentiment dels disset membres assistents, ACORDA: 

Primer.- Designar els membres de la Taula Local d’Habitatge de Malgrat de Mar: 

President: Sr. Sergio Ortín Lacoma, regidor d’Habitatge. 

Vocals: Sr. Jofre Serret Ballart, regidor de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Salut 

Comunitària i Salut Pública, que assumeix les funcions de presidència en cas 

d’absència del titular; Sra. Cinzia Valbonesi Prieto, regidora d’Igualtat; Sònia Viñolas 

Mollfulleda, regidora de Gent Gran i la Sra. Lurdes Borrell Arigós, regidora de 

Formació d’Adults. 

Grups Municipals 

PSC: Isabel Ortiz Vera 

JxM : Miguel Àngel Ruiz Jiménez 

ERC: Ramir Roger Artigas 

CUP: Enric Zaldo Aubanell 

 

Segon.- Notificar els presents acords a tots els membres designats. 

 
16. - Designació de la representació de la Corporació als Consells Escolars del 
centres educatius del municipi, i consell de participació de la llar d’infants 
municipal. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=16 
 
Fets 
 
Essent necessari el nomenament d’un representant de l’Ajuntament de Malgrat de Mar 
als consells escolars del centres docents de la població. Així mateix la llar d’infants 
municipal contempla la constitució d’un consell de participació. 
Resolució 1656/2019, de 20 de juny, ha resolt la delegació de la cartera d'Educació a 
la Sra. Lurdes Borrell Arigós 
 
Normativa 
 
Article 2 del Decret 317/2004, de 22 de juny, pel qual es regulen la constitució del 
Consell Escolar, la selecció del director o de la directora i el nomenament i el 
cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics, concretament a 
l'article 2.1, i que literalment diu: 
 

Article 2 
 
Composició del consell escolar del centre 
 
2.1 El consell escolar dels centres docents públics és compost per: 
 

a) El director, que el presideix. 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=1
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b) El cap d'estudis. 
c) Un regidor o un representant de l'Ajuntament, del terme municipal en el qual 
es troba el centre. 
d) Un nombre determinat de representants del professorat elegits pel claustre. 
e) Un nombre determinat de representants de l'alumnat i dels pares o tutors 
dels alumnes elegits per i entre ells, respectivament. 
f) Un representant del personal d'administració i serveis del centre. 
g) Un membre designat per l'associació de pares i mares d'alumnes més 
representativa, d'acord amb el seu nombre d'associats. 
h) El secretari del centre, que actua com a secretari del consell escolar, amb 
veu i sense vot. 

 
Vista la proposta d'acords formulada per l'alcaldia, el Ple de l’Ajuntament per 

tretze vots a favor (PSC, JxC i JxM) i quatre abstencions ( ERC i CUP), ACORDA: 

Primer. Designar  com a representant de l'Ajuntament de Malgrat de Mar als consells 
escolars dels centres educatius del municipi, a la regidora delegada d'Educació, a la Sra. 
Lurdes Borrell Arigós i suplent al Sr. Sergio Ortín Lacoma. 
 
Segon. Comunicar els presents acords als centres educatius del municipi. 
 
17. - Designació dels membres de la Corporació en el Consell Escolar Municipal. 
Consell Educatiu i pressa de raó de la seva presidència. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=17 
 
Fets 
 
Atès que l'art. 5 i següents del Reglament del Consell Escolar Municipal - Consell 
Educatiu de Malgrat de Mar, regula la seva composició, estant presidit per 
l'alcalde/essa o regidor/a en qui delegui, corresponent a la Corporació municipal, sis 
membres, un per cada grup municipal. (actualment tant sols n’hi ha cinc). 
 
La representació de l'Ajuntament és designada en sessió plenària i està formada pels 
representants proposats per cada grup municipal. 
 
Essent necessari renovar els membres del sector corporatiu. 
 
Essent designat pel President d'entre els membres representants de la Corporació 
municipal que formin part del Consell.  
 
Vist el Decret de l'Alcaldia 1767/2019, de 3 de juliol,  delegant en la Sra. Lurdes 
Borrell Arigós, la presidència del Consell i designant a la Sra. Isabel Ortiz Vera per 
exercir-ne la vicepresidència. 
 
Vista la proposta d'acords formulada per l'alcaldia, en data 3 de juliol de 2019, el 

Ple de l’Ajuntament per assentiment dels disset membres assistents, ACORDA: 

Primer. Designar com a membres de la Corporació en el Consell Escolar Municipal - 
Consell Educatiu de Malgrat de Mar, als representants següents: 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=1


 

 

 
Grup municipal PSC-CP 
 

Titular: Sra. Cinzia Valbonesi Prieto 
Suplent: Sra. Isabel Ortiz Vera 

 
Grup municipal JxM 
 

Titular: Sra. M. Carmen Ponsa Monge 
Suplent: Sra. Miguel Ángel Ruiz i Giménez 

 
Grup municipal ERC-AM 
 

Titular: Sra. Maria Ester Martínez i Tarrés 
Suplent: Sr. Joaquim Albert Roig 

Grup municipal JxC MM 
 

Titular:  Sr. Jofre Serret Ballart 
Suplent: Sra. Lurdes Borrell Arigós 
 

Grup municipal CUP – PA 
 

Titular: Sr.  Enric Zaldo Aubanell 

 
Segon. Prendre raó del Decret de l'Alcaldia  1767/2019, de  3 juliol, delegant en la Sra. 
Lurdes Borrell Arigós, la presidència del Consell i designant a la Sra. Isabel Ortiz 
Vera per exercir-ne la vicepresidència. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els membres integrants del Consell. 
 
18. - Nomenament de representant de l'Ajuntament de Malgrat de Mar a les 
Fundacions Privades Aspronis i El Vilar, així com en el Consell de participació 
de la Residència Natzaret, i en qualsevol d’altres que es constitueixi en el 
municipi en el marc del Decret 202/2009, de 22 de desembre, d’òrgans de 
participació i coordinació del Sistema Català de serveis socials. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=18 
 
Fets 
 
La Fundació Privada Aspronis i la Fundació Privada El Vilar, amb dues incloses en 
l'Associació pro-persones amb retard mental (ASPRONIS) tenen com a finalitat, la 
promoció i el foment de la prevenció, educació, formació professional, l'activitat laboral, 
l'esbarjo, l'atenció residencial i l'assistència sanitària, cultural i social de les persones 
amb disminució psíquica. 
 
Des de l’any 1968, l’Associació Aspronis està duent a terme l’atenció a persones amb 
disminució psíquica a les comarques de La Selva i Alt Maresme, arribant a crear una 
important xarxa de centres, registrats i subvencionats pel Departament de Benestar 
Social de la Generalitat de Catalunya, formada per: Centre de dia i residencial "Pinya 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=1
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de Rosa"(Palafolls), Servei de teràpia ocupacional (Blanes), Servei Ocupacional 
d’Inserció (Malgrat), Centre Especial de Treball "El Vilar" (Malgrat), Centre de 
desenvolupament infantil i atenció precoç (Blanes), pertany a la Xarxa Bàsica de 
Serveis Socials de Responsabilitat Pública del Sistema Català de Serveis Socials de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
L'Ajuntament de Malgrat de Mar, mitjançant acord  d'11 d'abril de 1995 i escriptura 
pública de 3 d'abril de 1998 va atorgar a Aspronis una concessió demanial consistent 
en la utilització privativa del terreny de propietat  municipal, situat al polígon industrial 
de Can Patalina, atorgant, així mateix, subvencions i ajuts amb la finalitat de contribuir 
a garantir les tasques que porten a terme i poder assumir nous reptes. 
 
Els estatuts d’aquestes fundacions preveuen que els ajuntaments que cedeixen 
terrenys – Blanes, Palafolls, Malgrat i Tordera -, estiguin representats en el patronat de 
les fundacions. 
 
El Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i coordinació del 
Sistema català de serveis socials, concreta que en els centres on es presten serveis 
d’atenció diürna i serveis substitutoris de la llar, ha d’existir un consell de participació 
del centre com a òrgan de participació, obligació que abasta tant als centres públics 
com als privats que rebin finançament públic, en el que es preveu (art. 27.1.b.5) la 
presència d’un representant de l’administració local en els casos en què no sigui 
representada ni com titular del centre ni com Administració finançadora del servei. 
 
Havent nomenat anteriorment l’Ajuntament un representant al Consell de participació 
de la Residència Nazaret. 
 
Vista la proposta d'acords formulada per l'alcaldia, en data 26 de juny de 2019, el 

Ple de l’Ajuntament per deu vots a favor (PSC i JxC) i set abstencions (JxM, ERC 

i CUP), ACORDA: 

Primer. Nomenar al Sr. Jofre Serret Ballart, representant de l'Ajuntament de Malgrat 
de Mar a les fundacions privades Aspronis i El Vilar, designant com a suplent a la Sra. 
Sònia Viñolas i Mollfulleda. 
 
Segon. Nomenar al Sr. Jofre Serret Ballart, representant de l’Ajuntament de Malgrat 
en el consell de participació de la Residència Nazaret i en el de qualsevol altre que es 
constitueixi al municipi, en el marc del Decret 202/2009, designant com a suplent a la 
Sra. Sònia Viñolas i Mollfulleda.  
 
Tercer. Notificar el present acord a les Fundacions privades Aspronis i El Vilar, a la 
Residència Nazaret,  i a les regidores designades. 
 
19. - Determinació de les dedicacions, del règim retributiu i de les assistències 
dels regidors i regidores de l'Ajuntament. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=19 
 
L’article 75 de la Llei de Bases de Règim Local, sintèticament estableix:  

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=1


 

 

 

 Els membres de les Corporacions Locals han de percebre una retribució, i han de ser 

donats d’alta al règim general de la Seguretat Social, en cas de desenvolupament 

dels càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial. Les retribucions dels càrrecs 

amb dedicació exclusiva són incompatibles amb altres retribucions a càrrec de 

pressupostos d'ens públics. 

 

 Els membres de les Corporacions Locals, que no tinguin dedicació exclusiva ni 

parcial, han de percebre una assistències per la concurrència efectiva a les sessions 

dels òrgans col·legiats de la Corporació de que formin part, en la quantia assenyalada 

pel Ple de la mateixa. 

 

 En el si de la mateixa organització administrativa, la percepció de retribucions (per 

dedicació) i assistències no és compatible. 

 

 Tots els membres de la Corporació percebran indemnitzacions per les despeses 

efectives ocasionades en l’exercici del càrrec. 

 

 El règim retributiu ha de ser objecte de publicació, mitjançant el B.O.P, i el taulell 

d’edictes de l’Ajuntament. 

 
Així mateix el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal de Catalunya, estableix al seu article 166: 
 

166.1 Els membres de les corporacions locals han de percebre retribucions per 

l'exercici de llurs càrrecs quan ho fan en règim de dedicació exclusiva o parcial, 

i han d'ésser donats d'alta en el règim general de la Seguretat Social; les 

corporacions n'han d'assumir el pagament de les quotes empresarials. 

166.2 Els membres de les corporacions locals poden percebre indemnitzacions 

en la quantia i les condicions que acorda el ple de la corporació. 

166.3 Les corporacions locals han de consignar en els pressupostos les 

retribucions o les indemnitzacions a què es refereixen els apartats 1 i 2, dins els 

límits establerts amb caràcter general. 

 
L’article 75 bis de la Llei de Bases de Règim Local, estableix que els Pressupostos 
Generals de l’Estat determinaran anualment el límit màxim total que poden percebre els 
membres de les entitats locals per tots els conceptes retributius i assistències. 
 
OPORTUNITAT I DETERMINACIÓ DE LA PROPOSTA  
 
Considerant que el moment actual, coincidint amb la constitució i organització del nou 
Consistori pel període de mandat 2019-2023, es considera adient i necessari  debatre i 
proposar la determinació del règim de retribucions, indemnitzacions i assistències 
aplicable, tenint en compte la situació real de dedicació dels membres de la Corporació i 
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les converses mantingudes al respecte. Així d'acord amb la normativa vigent, i 
considerant, desprès d'analitzades les diferents opcions retributives, es creu adient 
proposar un règim retributiu que es pot esquematitzar de la forma següent:  
 

   Incompatibilitat Incompatibilitat 

Càrrec Dedicació 
Dret 
econòmic 

Amb retribució Amb assistència 

2ª i 4rt Tinent d’alcalde 
Exclusiva  
 

Retribució 
Amb altres 
retribucions 

SÍ 

Alcalde i resta de 
regidors/es 
delegats/des  

Parcial Retribució NO SÍ 

Regidors/es portaveus 
GPM 

Parcial  Retribució NO SÍ 

Regidors/es sense 
delegació 

--------- Assistències SÍ ---- 

 
DETERMINACIÓ DE LA DEDICACIÓ EXCLUSIVA 
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local determina que els membres de les 

Corporacions Locals han de percebre una retribució, i han de ser donats d’alta al règim 

general de la Seguretat Social, en cas de desenvolupament dels càrrecs en règim de 

dedicació exclusiva o parcial. 

Es creu oportú que siguin desenvolupats en règim de dedicació exclusiva, els càrrecs de 
2n i 4ª Tinents d'Alcalde, amb les delegacions implícites, desenvolupant-se l’alcaldia i la 
resta de regidories delegades en règim de dedicació parcial. 
 
La retribució integra tots els conceptes remunerables excepte les indemnitzacions o 
dietes, donant dret a ésser donat d'alta al Règim General de la Seguretat Social, pagant-
se, per part de la Corporació, la quota empresarial que correspongui, tot això d'acord amb 
l'article 75 i 75.bis de la Llei 7/1985  de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 
166 del 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, l'article 13 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals Reial Decret 2568/1986. 
 
DETERMINACIÓ DE LES ASSISTÈNCIES 
 
Els membres de les Corporacions Locals, que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, 
percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats 
de la Corporació de que formin part. 
 
CREACIÓ D'UN RÈGIM D'INDEMNITZACIONS 
 
La Llei també estableix que tots els membres de la Corporació percebran 
indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del càrrec. En 
aquest cas es proposa l’aplicació del mateix règim d’indemnitzacions que l’aplicat als 
treballadors municipals que es recull en el pacte de condicions dels funcionaris 
municipals i en el conveni col·lectiu.  
 

Obert el torn d’intervencions 



 

 

Sra. Ponsa: Sr. Mercader, hem vist al cartipàs i com han fet els números i les 
dedicacions. Em sobta una mica veure que segons persones, segons dedicacions, es 
cobren uns sous o es cobren uns altres. Bé, això ja m’ho explicarà, però si mirem 
endarrere i mirem hemeroteca, vostè deia que els polítics han de percebre el sou que 
es mereixen per les responsabilitats que assumeixen i per la feina que fan. Quins 
criteris han fet servir vostès per assignar els sous als regidors? Això m’agradaria que 
m’ho contestés. I el del Sr. Serret, també, quins criteris han fet servir. Si vostè diu que 
el sou va d’acord amb la responsabilitat que assumeixen, pel que hem vist, la seva 
grinyola una mica, ja que aquí hi ha una diferència gran de les atribucions que tenia jo 
abans com Alcaldessa a les que vostè té ara amb el mateix preu hora. El que no ens 
quadra tampoc és que hi hagi regidors que cobrin diferent fent les mateixes hores. 
Això no ho acabem d’entendre. Com és que hi ha uns regidors que tenen un pes més 
important que altres regidors? Això també m’agradaria que ens ho expliqués, si és que 
alguns tenen alguna responsabilitat més rellevant que els altres. També ens agradaria 
saber com han calculat els sous, partint que hi ha dos regidors a jornada sencera que 
cobren 32.000 € bruts a l’any, això són 20,4 € l’hora, més o menys, doncs a partir 
d’aquest sou, com han fet les retribucions i els càlculs dels altres regidors. Això no ho 
podem entendre, perquè veiem que hi ha regidors que cobren 32€/h, n’hi ha d’altres 
que la cobren a 20,4 €, altres que la cobren a 20,3 €, altres a 32 €. Bé, i si anem 
repassant, n’hi ha de tots els preus. Això ens agradaria que ens ho contestés, com a 
partir d’una jornada completa han fet la distribució dels altres sous.  

Sr. Roger: Nosaltres, a vegades, quan parlàvem de pressupost i de qüestions que 
feien referència a números, per fer-ho una mica més visual, demanàvem poder utilitzar 
el projector, en aquest cas ens ha estat denegada aquesta possibilitat, però hem fet 
una impressió una mica gran, perquè pensem que aquestes qüestions a vegades ens 
perdem amb els números i cal que siguin una mica més visuals. Intentarem aprofitar el 
fet que hi ha una càmera, perquè des de casa es pugui seguir l’evolució de l’augment 
de les despeses que hi ha hagut en les retribucions del govern. En aquest cas, podem 
dir que hi havia un augment fins al 2017, que el govern anterior va aturar i va fer un 
descens, en quant a les retribucions, d’un 5,8% que ha provocat un estalvi durant dos 
anys de 44.126 € en retribucions als 10 regidors de govern que en formaven part. En 
aquest cas, el mandat que iniciem el 2019 fins al 2023, amb aquestes assignacions, hi 
haurà un increment del 21% respecte les xifres del 2017 i això fa que hi hagi un 
augment de 252.764 € en retribucions dels deu regidors de govern, durant aquests 4 
anys. Un quart de milió d’euros que per exemple, podrien ser equivalents a la compra 
de 4 habitatges socials, semblants a aquests dos últims que hem comprat. També pot 
equivaldre a l’arranjament de dues places grans com les de la plaça Félix Cardona. 
Per tant, perquè la gent visualitzi el que comporten aquests augments de salari. Abans 
el portaveu de la CUP parlava de dos alcaldes. Creiem que els números ho 
corroboren. A més a més, nosaltres sàpiguen que qüestionarem aquest 80% de la 
seva dedicació, perquè això ens sembla que és una dedicació completa encoberta, 
m’enteneu? Perquè clar, el que no ve al cas és que hi hagi aquesta tendència a l’alça 
a les retribucions del primer Tinent d’Alcalde, comparant amb el que hi havia el 2015, 
per no fer-la amb mi mateix. Fent-la amb el que hi havia en el 2015, tenim un augment 
del 83% de les retribucions. Això vol dir que hi ha una assignació de 40.000 € anuals 
com s’ha dit, per 28 hores setmanals i que dona un resultat de 3.333 € mensuals. Això 
està calculat al mes. És veritat que les pagues que aprovem aquí són en 14 
mensualitats i aquests números estan fets pel que són 12 mensualitats, perquè 
entenem que la gent ho pot entendre millor i els números són més gràfics. En aquest 
cas, una diferència tan sols de 2.000 € amb el sou de l’Alcalde. Per nosaltres, això vol 
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dir que hi ha un Alcalde oficial i un altre encobert, i ho diem clarament, nosaltres si 
haguéssim fet govern, - és cert, vostè hi ha entrat - hi havia l’alternança d’alcaldia. 
Vostès no han volgut ser valents i no ho han volgut dir clarament. Però és que el 
cartipàs de gestió de regidories i el salari diu molt clarament que hi ha un Alcalde 
oficial i un Alcalde encobert. Pel que fa a la resta de regidors, la tendència a l’alça de 
les retribucions es generalitza. Aquesta alça s’encapçala evidentment per les 
regidories de JxCAT, perquè és evident que. per exemple. la Sra. Borrell per 17,50 
hores setmanals, una retribució de 2083 € mensuals, en fi, hi ha tota una sèrie de 
números fets que nosaltres evidentment farem públics, els números són públics però 
nosaltres hem intentat fer-ho més entenedor i la gent ha de tenir clar que hi ha un 
increment d’un quart de milió d’euros en aquest mandat proper de 4 anys. I això són 
molts diners. 

Sr. Zaldo: Jo estic convençut que a la gent no li és igual, la despesa dels seus 
representants polítics. Estic convençut i em nego a acceptar que a la gent li sigui igual 
el que cobri o deixi de cobrar cada càrrec electe. Criem que és important dedicar el 
temps que faci falta en posar llum, aclarir i explicar. Per intentar completar i no repetir 
el que ja han dit els grups de l’oposició, el cost total del govern d’aquest mandat és de 
281.000 €, 10 persones. Comparem amb l’anterior mandat en el que el Sr. Mercader 
era Alcalde, són 247.190,58 €. 33.800 € menys. I dirà no, és que eren 9. Val, doncs 
comparem-ho amb el cartipàs de la moció de censura, que eren 10 igual que ara. 
46.063,16 € menys. Deia el Sr. Mercader en punts anteriors que feien falta dos tècnics. 
És el sou. És el sou també, per acabar de donar més exemples, com els que ha donat 
el portaveu d’ERC, per donar cobertura a tots els infants amb necessitats educatives 
especials al casal d’estiu. Té aquest cost. La Festa Major d’hivern té aquest cost. De 
veritat, em nego a acceptar que a la gent li sigui igual el que cobren els càrrecs 
electes. Jo he preguntat als primers punts sobre la seva visió a l’hora de decidir com 
actuar. He fet preguntes concretes a regidors, i és perquè considero que hi ha d’haver 
una visió, una voluntat política ideològica d’objectius darrere de cada acció. Potser és 
que jo, com a portaveu de la CUP, aquesta visió la tenim molt i molt  arrelada i dono 
per fet que tothom la té, però jo considero que vostès han estat escollits en unes 
eleccions on la gent ha augmentat la participació respecte els últims anys i els ha 
donat veu, els ha donat suport i els ha donat responsabilitat i els està donant un sou. 
Per tant, entenc que darrere de cada acció hi ha una voluntat. Quina és la nostra 
voluntat respecte el que ha de cobrar el càrrec electe? Doncs molt senzill. Nosaltres 
tenim un codi ètic que vam fer públic en campanya electoral. Nosaltres no estem 
d’acord amb la majoria de sous atorgats, perquè els mirem des d’aquest punt de vista, 
des del punt de vista del codi ètic de la CUP. Considerem que un càrrec electe a 
govern, amb una dedicació del 100%, jornada 35 hores setmanals, ha de ser 
remunerat de manera justa, evidentment. De manera digna. I això paral·lelament, aquí 
hi ha una feina paral·lela d’entendre quina ha de ser la visió dels càrrecs electes i 
paral·lelament quin és el salari per poder viure dignament. I això ens acaba portant als 
números que defensem incansablement, que considerem que el sou just és 2,1 
vegades el salari mínim interprofessional. L’equivalent a 1890 € en 14 pagues,  que 
vindria a ser 26.460 € anuals. Considerem que és un sou digne i just. Els anteriors 
regidors de la CUP cobraven menys que això, però també tenien menys dedicació, 
també cal dir-ho. És evident que la vella política, perquè per molt  que s’omplin la boca 
del modernisme, JxCAT segueix sent la CiU de sempre, no veuen en l’acció política 
altre al·licient que no sigui el monetari i de projecció individual. I nosaltres potser som 
massa esperançadors de voler fer pedagogia i potser hem d’acceptar que això és així i 
seguirà sent així fins que deixen de tenir representació. Però això no deixa de 



 

 

confirmar els dos punts anteriors que jo he anat reincidint, - com també ha anat fent el 
portaveu d’ERC ara -, que tenim dos alcaldes. Ho hem vist, en representacions dins de 
l’Ajuntament, ho hem vist en representacions fora de l’Ajuntament i ara ho veiem en 
sous. No cal entrar-hi més, és així. Tenim dos alcaldes.  

Sr. Mercader: Vostès van aprovar sous i un cartipàs fa dos anys. Vostès tenien unes 
dedicacions similars, hi ha regidors que tenien 50% de dedicació i tenien sous 
diferents. Per tant, com s’ha fet? Alguns van obviar el codi ètic i van votar a favor d’un 
Alcalde que cobrava 50.000 €. Tot i que els seus regidors sí que van complir el seu 
codi ètic, però com formaven part d’un pacte de govern, van recolzar aquest pacte. 
També em sobta que ara critiquin a JxCAT, quan fa dos dies estaven governant amb 
JxCAT i donant suport. Però ara de cop i volta, com no governen amb JxCAT, ara tot 
es demonitza una mica, no? Llavors, em sobta bastant aquest canvi de criteri. Suposo 
que el canvi és estar a l’oposició en comptes d’estar al govern. En el seu dia, el 
representant de la CUP justificava aquest suport a que l’Alcalde cobrés el topall 
màxim, dient que el que ens feia dignes, lliures, honorables i fa que no tinguem enveja 
de l’altre que treballant el mateix cobra més que nosaltres. El que ens fa lliures és 
poder treballar el mateix i que un pugui cobrar una cosa i l’altre en funció de les seves 
necessitats cobri una altra. Per això, jo crec que s’han de reunir amb els anteriors 
representants de la CUP per fer un discurs que sigui coherent i que no canviï quan 
estan en el govern o quan estan a l’oposició. Perquè si vostès això ho haguessin exigit 
quan estaven al govern, hagués estat molt  bé. El que passa és que si vénen ara a 
exigir això i dir que això és vella política, la veritat és que s’agafa molt  amb pinces, 
quan vostès han format part d’un govern que ha permès aquest topall màxim de 
l’Alcalde. Pel que fa a ERC, la veritat és que m’ha sorprès bastant el seu discurs que 
denominaria bastant populista. De dir que amb els sous dels regidors es podrien fer 
dos habitatges protegits, es podria renovar una plaça. Val, hi ha un increment de sous, 
estem d’acord, però què passa, que nosaltres hem de dir que els anteriors regidors, 
amb 240.000 € també podien fer 1,5 habitatges protegits, renovar places, fer el casal 
d’estiu? Jo crec que el que vostès haurien de fer, més que res per la responsabilitat i la 
serietat política que representa ERC, després de tants anys, és no entrar en aquests 
discursos populistes que amb els sous dels regidors es poden fer aquestes inversions. 
Jo crec que seria de responsabilitat, ja que vostè abans m’ha demanat un matís, que 
tingués també aquest matís. De la CUP no em sorprèn, però d’ERC sí que em sorprèn. 
I el que m’ha comentat la Sra. Ponsa, segons les responsabilitats que hi ha, segons 
les Tinences d’Alcaldia que hi ha i les caps d’àrea que hi ha, doncs s’ha repartit el 
salari. I també em sobta que mirin el preu hora del regidor de govern, però no mirin el 
preu hora del regidor d’oposició, perquè clar, dels seus sous no parlen, del portaveu 
que passa de 8900 € a 9300 € bruts i que si fem una senzilla regla de tres del preu 
hora del portaveu d’oposició, que no té cap firma de responsabilitat, doncs amb 
dedicació exclusiva, la Sra. Viñolas, en comptes de cobrar 32.000 €, amb el seu preu 
hora, hauria de cobrar-ne 40.000. O altres regidors parcials. Per tant, el preu hora, 
clar, també fixi’s en el seu. I nosaltres, en cap moment, estem dient ni que es modifiqui 
ni que es baixi. Nosaltres creiem, sempre hem defensat des del PSC, que els regidors 
han de cobrar per la feina que fan. I que els polítics han de cobrar per la seva eficàcia i 
nosaltres defensem tant els sous dels regidors de l’oposició com els del govern. 

Sr. Serret: El que sí que puc dir és que el nostre grup, sempre, sempre, sempre, hem 
estat molt coherents amb aquest punt i amb aquest discurs. De fet, si miren les 
intervencions que consten dels actes dels diferents cartipassos i dedicacions, sempre 
hem fet aquest mateix discurs i en la mateixa línia. Nosaltres pensem que els polítics, 
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tenen una gran responsabilitat al lloc que ocupen i que hi ha d’haver una retribució. 
Sempre des del respecte. Mai hem qüestionat els posicionaments ni els codis ètics 
d’altres formacions polítiques, perquè entenem que cadascú té les seves i evidentment 
nosaltres ho respectem i així ha sigut tant quan hem estat a govern com a l’oposició, 
quan hem governat amb uns grups o amb uns altres. Però no els compartim. Per tant, 
a partir d’aquí, nosaltres creiem que els polítics tenen una responsabilitat i ha d’haver-
hi unes retribucions, entre d’altres coses perquè, quan estàs a govern, assumeixes 
unes responsabilitats i aquestes atribucions acaben retribuïdes. Dit això, i això també 
ho he manifestat altres vegades, tant a govern com a oposició, la dedicació, vostè diu 
que és exclusiva encoberta. Això ho vaig manifestar també quan he tingut una 
dedicació del 50%, com quan no he tingut dedicació i he estat per assistències: un és 
regidor les 24 hores del dia, estigui on estigui i per tant ha de donar resposta. 
Evidentment, si hi ha unes representacions i delegacions expresses,  que així també 
ho contempla la llei, com són les signatures d’alguns decrets de forma permanent, 
doncs aquestes retribucions o aquestes atribucions, han de tenir també una 
representació important en tant que s’assumeixen més responsabilitats de les que li 
pertocarien a un regidor, però que, com a Tinent d’Alcalde, quan ha de fer d'Alcalde, 
també les assumeix.  

Sra. Ponsa: No ens hem d’enganyar, Sr. Mercader, vostè està cobrant el mateix que 
cobrava jo, però amb la proporcionalitat d’hores que està fent. Per tant, el que cobrava 
i el que vostè està cobrant és exactament el mateix. El que ara sí que veiem és que 
estem pagant dos alcaldes amb topall. És lo que estem visualitzant nosaltres des del 
nostre grup. Dir també que pel que hem pogut veure amb els números que tenim 
actualitzats, l’increment d’aquest any 2019, entre el que estàvem cobrant nosaltres al 
que cobraran ara, és d’un 15% més. Entenem que a l’hora que s’hagi de negociar el 
proper conveni amb els treballadors de l’Ajuntament, doncs vostès també seran tan 
solidaris com han sigut entre vostès i els hi pujaran un 15% el sou als treballadors de 
l’Ajuntament. Perquè clar, com el conveni acaba el 31 de desembre, entenem que si 
són solidaris amb vostès, també ho seran amb la resta de treballadors de l’Ajuntament. 
I bé, aquí ho deixo, perquè clar, com es suposa que la negociació serà millor que la 
que s’havia fet fins ara, jo només faig aquest apunt. 

Sr. Roger: Si vostès haguessin fet un augment de les retribucions proporcionat, 
segurament jo no hauria pres aquesta actitud política, però és que no és proporcionat. 
Per tant, l’hagi de tenir. I una altra cosa que li vull dir, que vostè vingui aquí a acusar-
nos a nosaltres de populistes, després de lo que s’ha vist a les xarxes, mentre vostès 
han estat a l’oposició, a mi no em preocupa gens ni mica. 

Sr. Zaldo: Les militants simpatitzants de la CUP expliquem sempre que hi som, i és 
veritat que a vegades ens fem pesades a l’hora d’explicar-ho, ja ho sé, però 
expliquem, fem pedagogia, creiem en la transformació, no exigim. Qui exigeix és el 
seu soci de govern. Són ells. No podem exigir el nostre codi ètic igual que no podem 
exigir els nostres valors, la nostra ideologia, la nostra manera d’entendre el món, de 
relacionar-nos. No podem exigir-ho. Podem explicar-ho, perquè ho puguin compartir. 
Això és el que fem. Per això, no podem posar totes les condicions a l’entorn dels 
nostres valors, perquè volem construir. Tenim un codi ètic, no sé si el PSC en té. No 
ho sé, ho desconec. Suposo que si en tinguessin, el reivindicarien en algun moment o 
el farien servir per justificar el que fan, perquè si ni tan sols tenen idea de per què fan 
el que fan, perquè actuen de quina manera, perquè és el que jo he preguntat amb tota 
la bona fe del món, en els primers punts, i no he rebut cap resposta coherent que 



 

 

tingués relació amb les decisions dels canvis que vostès han estat fent. Cadascú, deia 
el Sr. Serret, té les seves conviccions. La nostra l’hem explicat. La seva queda clara. 
Un apunt, crec que no cal ser anticapitalista per veure que aquests sous són 
desorbitats.  

Sr. Serret: Només per respondre a la Sra. Ponsa, pel que fa al conveni dels 
treballadors. Evidentment, que aquest govern vetllarà perquè els treballadors puguin 
negociar com s’ha fet sempre i evidentment s’arribi a un acord. El percentatge al que 
es va arribar vostè sap que tampoc hi estaven d’acord, els treballadors volien un 
increment a parts iguals per tots els treballadors i en aquí es va decidir, en aquella 
mesa negociadora, que es començava des d’un punt on hi ha altres treballadors que 
també es mereixen aquest augment i que, quan arribi el moment, es negociarà com 
toca. Dit això, sí que li voldria recordar, tant a vostè com al Sr. Zaldo, que qui va exigir 
al moment de la moció, un sou amb Alcaldia, amb el màxim, va ser la Sra. Ponsa. 
JxCAT, en aquell moment el PDCAT, no vam exigir en cap cas retribucions, 
senzillament vam dir el mateix posicionament que acabo de fer ara, i el mateix que 
vam fer el 2007, el 2011 i el 2015, que creiem que els polítics que tenen una 
responsabilitat s’ha de retribuir. De la mateixa manera que creiem amb els portaveus 
de l’oposició i per això mai, des d’oposició o des de govern, hem fet una crítica que sol 
ser un plenari en el que s’utilitza populisme. El Sr. Roger s’enfada però és així. No 
vostè, hi ha diferents grups que, en diferents moments, han fet populisme d’aquest 
plenari. És molt  fàcil sortir al carrer i fer crítica d’això quan, li vull recordar Sra. Ponsa 
que vostè el 2011, asseguda al meu costat, sota el mateix paraigua de discurs, va fer 
el mateix posicionament, amb el mateix vot que vaig fer jo, i el 2015 va votar el Sr. 
Mercader aquestes retribucions i el 2017 va votar la seva retribució, que també aprofito 
per explicar que el sumatori del seu sou i el del Sr. Ramir Roger, en aquell moment 
primer Tinent d’Alcalde, sumava 78.200 €, que no dista tant, en aquests moments, de 
l’Alcaldia i el Primer Tinent d’Alcalde, perquè hi ha una baixa de dedicació, però també 
una baixa de retribució en l’Alcaldia.  

Sra. Ponsa: Per respondre al Sr. Serret, jo l’únic que puc veure a grosso modo és que 
vostè cobrava 22.900 € i ara en cobrarà 40.000 €, això és lo que veig. Un 75% més. 
Això és el que puc visualitzar ara mateix. Una cosa és 50% i ara és 80%. Un regidor al 
100%, està cobrant, amb els sous que vostès han assignat, 32.000 €, i hi ha una 
diferència de 8.000 €. Però bé, seran els seus pactes i és el que vostès han negociat. 
Jo simplement entenc que vostès, pel que fa al conveni col·lectiu, agafaran doncs de 
la millor manera, vetllaran pels treballadors de l’Ajuntament i seran generosos igual 
que han sigut generosos entre vostès. El que facin per uns, es farà també pels altres i 
continuaran amb aquesta línia que vàrem encetar per vetllar pels interessos de tots els 
treballadors de l’Ajuntament.  

Sr. Serret: Una pregunta, Sra. Ponsa, la mateixa, dedicació, diu, un 50 o un 80, hi ha 
una dedicació diferent, però hi ha les mateixes representacions, les mateixes 
atribucions, les mateixes responsabilitats? El mateix càstig penal en cas de signatura, 
per exemple? Hi són? En cas que infringeixis la llei amb la signatura que té el primer 
Tinent d’Alcalde, quan actua d’Alcalde, aquesta persona té les mateixes retribucions i 
obligacions i la mateixa resposta? Ja li dic jo, no, perquè no era un govern coral de 
debò, repartint responsabilitats i repartint atribucions.  

Sra. Ponsa: Ara és un govern dual i de fet, dels que hi ha aquí, l’única que ha anat 
dues vegades investigada sóc jo. Això que quedi molt clar. I sí que és l’Alcalde al final 
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el que signa i el que ha d’anar a jutjat si hi ha alguna cosa. Això ha de quedar molt 
clar, vostè pot signar el que vulgui, però és l’Alcalde, també.  

Sr. Serret: Sra. Ponsa, hi ha una delegació de decret d’Alcaldia, de forma permanent, 
com ha vist avui, a tres regidors d’aquest govern, la responsabilitat és de qui signa, 
vostè ho acaba de dir, és de qui signa. Vostè va signar uns decrets i per això hi va 
haver una imputació. Vostè assumia i volia una dedicació amb una retribució per 
aquestes responsabilitats. Que vagi per endavant, he dit, des del principi, que el nostre 
grup sempre hem sigut molt coherents amb aquest discurs, perquè considerem que 
aquestes responsabilitats, quan un, a més a més, deixa els seus llocs de feina com va 
fer vostè, doncs ha de tenir una retribució i una indemnització.  

Sra. Ponsa: D’acord, com veig que vostès no infringiran la llei, perquè dedueixo que 
no ho faran, nosaltres en el seu moment tampoc ho vàrem fer i la responsabilitat queia 
en mi. Ara és una responsabilitat dual, trial, no sé, lo que vostès vulguin perquè ja no 
sabem qui és l’Alcalde i qui fa cada cosa, per tant, vostès mateixos ja s’han repartit les 
infraccions de la llei i el preu que han de pagar per si de cas n’hi ha alguna.  

Sr. Roger: Tot i que, en aquest cas, per algun d’aquests decrets, es va imputar a la 
Sra. Alcaldessa, en aquest anterior govern hi havia moments de solidaritat extrema i 
per tant, hi havia moments en els quals els Tinents d’Alcalde que érem titulars de les 
Tinences d’Alcaldia, signàvem al seu costat el que fes falta, cosa que m’agradaria 
veure en un escenari que, futurible o no, es pot tornar a plantejar, i m’agradaria veure 
la solidaritat, en aquest cas, dels Tinent d’Alcalde, si fos el cas, dels seus companys 
de govern. Cada govern té les seves històries internes, però sí que vull deixar clar 
aquest augment de 250.000 € durant 4 anys de les retribucions de 10 regidors, que és 
el mateix nombre de regidors que han durat aquests dos mandats i per tant, si això per 
vostès és fer populisme, farem populisme, perquè el que volem és que la gent 
entengui el que està passant aquí. Sempre ho hem fet i ho continuarem fent per molt 
que vostè ens denegui coses que són normals en molts llocs i en molts municipis. Per 
tant, farem el que sigui, farem instàncies i tot el que vostè consideri perquè no es vegi 
qüestionada la seva autoritat, que en cap cas pretenem fer-ho d’aquesta manera, sinó 
que el que volem és que tothom pugui veure les coses que passen i que nosaltres 
creiem que les hem d’explicar d’aquesta manera per molt populista que a vostè li 
sembli i, per tant, ho continuarem fent.  

Sr. Zaldo: Repetir, les vegades que faci falta, una injustícia, no és populisme. El que és 
populisme és que vostès facin una roda de premsa dient que farien un Govern centrat 
en les persones, les persones que estan aquí, en aquestes persones, i en les seves 
butxaques. Populisme és dir que cal un Govern de nou del socialisme, sense 
censures, senyalant com a enemics a tots els socis del govern de la moció de censura 
i pactar després amb un d’ells. Això és populisme. Estem una mica farts i fartes, les 
que estem denunciant constantment les hipocresies i les injustícies i no ens cansem 
de lluitar des del 15M i des de molt abans, per canviar-les, de que se’ns acusi de 
populismes i que aquest adjectiu serveixi per intentar frenar-nos. No els hi servirà. I 
que ara tornin a dir que no són vella política si segueixen fent servir els mateixos 
atributs que ens deien, quan estàvem protestant, ja fa dècades, per les causes que 
creiem justes. Doncs traspassem-ho a l’Ajuntament de Malgrat de Mar. Aquests sous 
no són justos. No ho són. I no entenc com la gent pot riure i els hi sigui igual, no ho 
són. Estan molt  per sobre de ser dignes. Què està passant? El que està passant és 
que la sociovergència surt cara. Sempre ha sortit cara. I segueix sortint cara. I ens 



 

 

sortirà cara a Malgrat, sortirà cara al Consell Comarcal i esperem que tal com va 
JxCAT a nivell parlamentari no surti també car a nivell d’Estat.  

Sr. Mercader: Per acabar el debat, diu que nosaltres portem dècades dient que són 
populistes, jo directament cada cop que veig un discurs populista, basant-me en la 
definició de populista, segueixo dient i ratificant, en l’últim discurs que ha fet, que 
segueix sent populista. Però si vostès tenen la consciència tranquil·la de que no ho 
són, no sé per què els molesta tant que ho diguem, no? Llavors, vostè feia referència a 
que denegàvem el que havien demanat, un projector. Demanat fa dos dies, per e-mail, 
a un tècnic, nosaltres simplement hem dit escolti, això s’ha de fer amb prou temps, per 
instància, amb registre d’entrada i a més a més, un portàtil. Hi ha un reglament dins 
l’Ajuntament de Malgrat, no sé si ho saben, no va a un tècnic el mail, posa’m un portàtil 
i em deixes projectar, no va així, això. Hi ha un reglament i simplement l’hem aplicat. I 
per tant, ha sigut això. Denegar no és ni censurar ni res. Crec, per exemple, que hi ha 
una diferència de fa dos i tres plens, que a mi m’exigien que fes tota l’exposició i la 
meva bateria de preguntes de cop. Ens en recordem, no? I fins i tot m’interrompien 
cada cop que feia una pregunta. Vostès han pogut tenir un debat, rèplica, contra-
rèplica. Hem contestat a preguntes concretes sense cap mena de problema, per tant, 
jo crec que el tarannà i la manera de debatre i de dialogar, ha de ser aquesta, que la 
gent tampoc es perd i al final el debat polític és el que serveix per enriquir a tots.  

Vista la proposta d'acords formulada per l'alcaldia, en data 1 de juliol de 2019, el 

Ple de l’Ajuntament per deu vots a favor (PSC i JxC) i set vots en contra (JxM, 

ERC i CUP), ACORDA: 

 

Primer. Establir els drets econòmics dels regidors i regidores de l’Ajuntament de 

Malgrat de Mar, d’acord amb el règim de dedicació i amb les quanties següents: 

 

 

REGIM DE DEDICACIÓ 

 

 

RESPONSABILITAT 

 

RETRIBUCIONS 
BRUTES ANUALS 

 

 

DEDICACIÓ 

MÍNIMA 

Joan Mercader Carbó 

Parcial (80%) 

 

Alcaldia , representació general del 

consistori, presidència del òrgans de 

govern, coordinació política, directiva 

i coordinació de relacions 

interadministratives. 

42.000,00 € 

 

28 h/setmana 

1.254 h/any 

Jofre Serret Ballart 

Parcial  (80%) 

 

1ª Tinent d’Alcalde, Coordinació de 

l’Àrea de Territori i Sostenibilitat ii de 

l’Àrea de Govern Obert, regidories 

delegades d’Urbanisme, Projectes 

urbans, Salut Comunitària, Salut 

Pública, Participació Ciutadana i 

Creixement democràtic, 

Comunicació, Protocol i Acció Social. 

Portaveu del Govern. 

 

40.000,00 € 
28h/setmana 

1.254 h/any 

Sònia Viñolas Mollfulleda 2n Tinent d’Alcalde, Coordinació Àrea 

de Qualitat de Vida i regidories 
32.000,00€ 35,00 h/setmana 
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Exclusiva  delegades de Manteniment i Via 

pública, Solidaritat i Cooperació  i 

Gent Gran 

 

 

1.568 h/any 

Isabel Ortiz Vera 

Parcial (50%) 

3ª Tinent d’Alcalde, Coordinació de 

l’Àrea de Serveis Generals, regidories 

delegades de Serveis Econòmics, 

Serveis General, OAC, Recursos 

Humans, Consum i Transparència. 

 

 

23.000,00€ 
17,50 h/setmana 

784 h/any 

Ludwig Ivan Hasko 

Exclusiva 

4art. Tinent d’Alcalde, Coordinació 

Àrea de Promoció del municipi i 

regidories delegades de Turisme, 

Comerç, Indústria, Pagesia i Esports. 

 

32.000,00€ 
35,00h/setmana 

1568 h/any 

Lurdes Borrell Arigós 

Parcial (50%) 

5ena. Tinent d’Alcalde, Coordinació 

Àrea de Cultura, Patrimoni i Educació 

i regidories delegades de Cultura, 

Educació, Patrimoni, Arxiu i Gestió 

Documental 

 

25.000,00 € 
17,50h/setmana 

784/h any 

 

Sergio Ortín Lacoma 

Parcial (50%) 

Regidories delegades d’Habitatge i 

Joventut. 
21.000.00 € 

17,50h/setmana 

784/h any 

 

Sergio Cardona Garro 

Parcial (75%) 

Coordinació de l’Àrea de Seguretat 

Ciutadana, regidories delegades de 

Policia Local i Serveis Infromàtics 

27.000 ,00€ 
26,25h/setmana 

      1.176 /h any 

Cinzia Valbonesi Prieto 

Parcial (75%) 

 

Coordinació Àrea de Benestar Social 

i regidories delegades d’Inserció 

Laboral, Igualtat i LGTBI i Barris. 

  

 

27.000,00€ 
26,25h/setmana 

1.176/h any 

Oliver Sánchez Camacho García 

Parcial (34,28%) 

Regidories delegades d’Activitats, 

Ocupació de Via Pública, Platges, 

Mercats, Medi Ambient i Cementiri.  

12.000,00 € 
12,00/setmana 

537/h any 

M. Carmen Ponsa Monge 

Parcial (22,86%) 
Regidora Portaveu de J xM 9.375,34 € 

8 h/setmana 

358 h/any 

Miguel Àngel Ruiz Giménez Regidor ---------- Assistències 

Carlos Manuel Jiménez Martínez Regidor ------------ Assistències 



 

 

Ramir Roger Artigas 

Parcial (22,86%) 
Regidor Portaveu d’ERC-AM 9.375,34€ 

 

      8h/setmana 

      358h/any 

Maria Ester Martínez Tarrés Regidora ------------- Assistències 

Joaquim Albert Roig Regidor ------------ Assistències 

 

Enric Zaldo Aubanell 

Parcial (22,86%) 

Regidor i portaveu de la CUP-AM 9.375,34€ 
8 h/setmana 

358 h/any 

 

Les retribucions seran distribuïdes en 14 pagues anuals. 
 
El dret a la percepció d’aquestes retribucions es meritarà: 
 
a) Pel que fa a l’alcaldia: a data 15 de juny de 2019, data de presa de possessió 

b) Pel que fa als regidors/res delegats/des, a data 4 de juliol de 2019. 
 

L’actualització de la retribució es produirà a partir del dia 1 de gener de 2020 per 
anys naturals, de forma automàtica i mitjançant l’aplicació de les normes que la 
corresponent Llei de Pressupostos de l’Estat determini per tot el personal al servei 
de les Administracions Públiques, sempre que en la seva aplicació no s’ultrapassi 
el límit màxim establert a  l’art. 75. bis.1 de la Llei /81985, de Bases de Règim 
Local 
 
Segon.  Establir amb efectes del dia 15 de juny de 2019, a favor dels membres de la 
Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial, les assistències per la 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de que formin part, en la 
quantia que es relaciona tot seguit: 
 
Ple..........................................371,00 € per sessió 

Junta de Govern Local: .........275,00 € per sessió 

Comissió Informativa: .............78,00  € per  sessió 

 
Els subjectes perceptors són els regidors que no ostenten dedicacions exclusives ni 
parcials. 
 
L’actualització de l’assignació es produirà per anys naturals, de forma automàtica i 
mitjançant l’aplicació de les normes que la corresponent Llei de Pressupostos de l’Estat 
determini per tot el personal al servei de les Administracions Públiques. 
 
Tercer. Les indemnitzacions s’establiran d’acord amb el pacte de condicions dels 
funcionaris municipals i el conveni col·lectiu. A tal efecte, i d’acord amb les dos normes 
referides serà d’aplicació el que disposa el Reial Decret 462/2002, sobre 
indemnitzacions per raó del servei, i aplicació de les corresponents revisions que es 
facin dels imports de les esmentades indemnitzacions segons publicacions del B.O.E.  
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Quart. Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament, la tramitació de les baixes, altes i 
cotització al règim general de la Seguretat Social que es derivin dels presents acords  i si 
s’escau les declaracions de pluriocupació que siguin pertinents.   
 
Cinquè. Notificar els presents acords al departament d’Intervenció - Tresoreria i als 

membres del Consistori, fent constar als regidors afectats que han estat designats per 

a desenvolupar els seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, i que s’entendrà 

acceptat aquest règim de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores 

següents a la seva notificació. 

Sisè. Procedir  a publicar els acords adoptats al taulell  d’Anuncis i al Butlletí Oficial de la 
Província, en virtut d’allò establert a l’article 75.5 de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
20. - Determinació, característiques i retribucions del personal eventual. Mandat 
2019-2023. Assessor/a de l’equip de govern en matèria de mitjans de 
comunicació. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=20 
 
Fets 
 
L’art. 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 
l’art. 304 del Decret Legislatiu 2/2003, llei municipal i de règim local de Catalunya, 
estableixen que el nombre, característiques i retribucions del personal eventual serà 
determinat pel Ple de cada Corporació en començar el seu mandat, pel seu posterior 
nomenament mitjançant decret de l’alcaldia. 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sr. Roger: Veig que parlem de mitjans de comunicació, no s’especifica exactament si 
és per reforçar el servei de premsa, si és per reforçar l’emissora municipal, si ens 
poden aclarir, entenc que no té per què figurar aquí cap nom de personal, però ens 
agradaria saber aquest personal a quin lloc de treball es destinarà. 

Sr. Serret: Com a responsable de comunicació, comentar-li que tal i com descriu la 
proposta, l’assessor en mitjans de comunicació, són aquells mitjans, i vostè ho sap 
perquè fins fa poc era el titular d’aquesta regidoria, que actualment hi ha Ràdio Ona 
Malgrat i el butlletí Reviu, són els dos mitjans que té l’Ajuntament en aquests 
moments, i els possibles que puguin venir, d’altres mitjans de comunicació, tindran una 
figura que ja existia actualment i, per tant, el que fa aquest govern és mantenir aquesta 
figura, perquè creiem que cal potenciar i continuar potenciant els mitjans, i com dic, 
crear-ne algun de nou, i per tant, amb la situació de personal i els mitjans que tenim, 
no era possible si aquesta figura desapareixia. Per tant, hi ha el compromís de que 
avui el plenari aprovi aquesta possibilitat de que hi hagi aquesta figura.  

Sr. Roger- Nosaltres, com no pot ser d’una altra manera, votarem favorablement a 
aquesta proposta, però sí que vull manifestar que, ja que parlàvem fa uns minuts de 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=1


 

 

populisme, en aquest cas, recordo plens d’aquest Ajuntament, plens de populisme, 
quan l’anterior govern va fer aquesta proposta per reforçar l’emissora, perquè estava 
que s’aguantava amb pinces quan es va heretar de l’anterior govern del PSC i alguna 
cosa s’havia de fer, i a fe de Déu que vostè va aprofitar aquest fet per fer populisme i 
del barato. Per tant, estic content que hagin vist la llum amb aquest nou govern i que 
d’entrada aquesta contractació serveixi per continuar amb la línia que ha tingut 
l’emissora i que, de ben segur, que aquest és l’objectiu actual, igual que ho era quan 
es va fer el pas des de Comunicació de l’anterior govern.  

Sra. Ponsa: Des de JxM també estem contents que hagin volgut continuar la línia que 
portàvem, això vol dir que és una línia que vostès també els hi agradava, tot i que 
l’havien criticat, així que el nostre vot també serà favorable.  

Sr. Mercader: Simplement dir que, si va sortir barat, m’alegro que sortís barat i no car. 
Populisme? Bueno, és la seva manera de veure el discurs. Nosaltres el que vam 
criticar és que hi havia un acord dins del govern quatripartit que deia que no 
contractarien càrrecs eventuals de confiança. El van contractar i això és el que 
nosaltres vam criticar.  

Vista la proposta d'acords formulada per l'alcaldia, en data 4 de juliol de 2019, el 

Ple de l’Ajuntament per setze vots a favor (PSC, JxC, JxM i ERC) i una abstenció 

(CUP), ACORDA: 

Primer. Determinar el nombre característiques i retribucions del personal eventual 
d’aquest Ajuntament en els termes següents: 
 

Nombre: 1 
 
Denominació: assessor de l’equip de govern en matèria de mitjans de comunicació. 
 
Dedicació: 35 hores/setmanals 
 
Retribució anual bruta: 35.000,00 € 

 
Descripció del lloc de treball: prestar suport a l’equip de govern mitjançant 
assessorament en matèria de mitjans de comunicació i tasques de coordinació que li 
siguin encomanades, diferents de les pròpies de l’estructura administrativa. 

 
Segon. Les retribucions anuals brutes d’aquest personal s’abonaran en catorze 
pagues i es revisaran anualment en la mateixa proporció en que es revisin les 
retribucions del personal al servei de la Corporació. 
 
Tercer. Publicar aquest acord en el BOP i en el DOGC. 
 
21. - Notificació als membres de la Corporació de les convocatòries d'òrgans 
col·legiats, a través de l'aplicació e-notum. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben 
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=21 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190704&punto=1
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Fets 
 
La convocatòria dels òrgans col·legiats de les administracions públiques catalanes es 
pot realitzar mitjançant el Servei e-NOTUM, per tal d’acreditar de forma fefaent l’instant 
en què la convocatòria es posa a disposició dels membres de l’òrgan col·legiat. 
 
Aquets poden accedir a la notificació de la convocatòria mitjançant un certificat digital o 
amb una contrasenya d’un sol ús. En aquest darrer cas, reben per correu-e o telèfon 
mòbil una contrasenya de vigència temporal i d’un sol ús que els permet accedir a la 
notificació de la convocatòria, així com a la resta de documentació associada. 
 
Els beneficis dels sistema són: 
 

- Immediatesa en la notificació de la convocatòria 
- Garantir fefaentment, mitjançant evidències electròniques, que la notificació 

s’ha posat a disposició de tots els membres de l’òrgan col·legiat. 
- El Consorci AOC assumeix el cost de la notificació, sense cost per a l’ens que 

notifica, a més de l’estalvi que suposa l’eliminació de paper i dels costos 
associats a la tramesa de correus postals certificats. 

- Arxiu únic amb tota la documentació associada a un òrgan col·legiat 
determinat: convocatòries, ordres del dia i notificacions. 

 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de 02.07.2015 on va prendre raó que les 
notificacions de les convocatòries de les sessions a tots els òrgans col·legiat: Ple, 
Junta de Govern Local, Comissió informativa Directorial i Comissió Especial de 
Comptes es notificaran pel sistema e-NOTUM, assegurant, prèviament, a través dels 
serveis informàtics municipals, que tots els seus membres tenen les eines i els 
recursos tecnològics necessaris per accedir-hi. 
 
Vista la proposta d'acords formulada per l'Alcaldia, en data 1 de juliol de 2019, el 
Ple de l’Ajuntament pren raó de que les convocatòries de les sessions de tots 
els òrgans col·legiats: Ple, Junta de Govern Local, Comissió Informativa 
Directorial i Comissió Especial de Comptes, es notificaran pel sis tema e-Notum 
 
 
El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta. 

 
 
Joan Mercader Carbó 
Alcalde  

 
 
Joan Carles Nonell i Sendrós 
Secretari General 
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