
 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 10 d´octubre de 2019 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19.00 a 20.30 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 
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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,  
 
El Sr. Alcalde proposa guardar un minut de silenci amb motiu del traspàs de qui fou 
regidor d’aquest Ajuntament, el Sr. Antoni Monguilod Ibañez. 
 
Guardat el minut de silenci es procedeix a conèixer dels assumptes inclosos en el 
següent, 
 
Ordre del dia 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 19 de setembre de 2019. 
2.- Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori 
3.- Modificació pressupost 8/2019 de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit. 
4.- Modificació de les ordenances fiscals que hauran de regir durant l'exercici 2020. 
5.- Declaració responsable per prorrogar l'excepció en materia d'horaris comercials 
derivada de la qualificació de Malgrat de Mar, muncipi Turístic. 
6.- Modificació acord plenari de 9 de maig de 2019 d'aprovació del conveni entre 
l'Ajuntament de Malgrat de Mari el Consell Comarcal del Maresme, per les 
competències municipals en matèria de recollida, atenció i acollida d'animals 
domèstics abandonats. 
7.- Dació de compte dels decrets de l'alcaldia 2326 a 2476/2019. 
8.- Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. - Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 19 de setembre 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=20191010&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, celebrada el dia 19 de setembre 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 19 de setembre de 

2019. 

2. - Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori 
 
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=20191010&punto=2 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20191010&punto=1
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20191010&punto=2


 

2-A.- Sra. Viñolas: Malgrat de Mar ha revalidat, enguany, les quatre flors d’honor del 
reconeixement que atorga el projecte Viles Florides. Formem part dels 13 municipis de 
Catalunya que encapçalen el rànquing de les Viles Florides. Aquest any han participat 
135 pobles. Com a Consistori crec que ens hem d’aplaudir per haver donat, tots 
plegats, suport a la gran tasca que es fa des d’Espais Verds . 

2-B. Sr. Serret: des de les regidories d’Urbanisme, Patrimoni, Cultura i totes aquelles 
que estan implicades, volem posar de manifest que, en Junta de Govern, vam aprovar 
l’adjudicació a Rob MacDonald, el que seria la peça escultòrica en memòria dels 
brigadistes internacionals morts a Malgrat de Mar fa 82 anys. Tot i que, Malgrat, som 
coneixedors d’aquesta data, sí que podríem recordar que el 30 de maig de 1937, en 
plena Guerra Civil espanyola, un submarí italià, cedit a l’exercit franquista, al General 
Sanjurjo, va enfonsar davant la costa de Malgrat un vaixell incautat a la companyia 
TransMediterranea, que transportava brigadistes internacionals. El vaixell havia sortit 
del port de Marsella en direcció Barcelona i després va ser atacat sense èxit, 
perdoneu, després d’haver estat atacat sense èxit a l’alçada de Lloret, finalment va ser 
enfonsat a l’alçada de Malgrat de Mar. Un dels brigadistes mort a l’enfonsament del 
vaixell va ser Robert MacDonald, natural de Glasgow, al Regne Unit. Aquest fet va ser 
conegut per Robert MacDonald, escultor, que inicia el procés de creació conceptual i 
físic de creació que l’ha portat a l’elaboració del projecte escultori, que coneixem com 
a Solidarity Park, que ha tingut també un recolzament de crowdfunding per part de la 
ciutadania de Malgrat i també per part de ciutadans d’arreu del món a nivell 
internacional. L’any 2017, en una primera reunió es va presentar aquest projecte, es 
va creure potenciar-ho i, evidentment, donar el valor històric que es mereixen en 
aquest homenatge els brigadistes. La voluntat del nou govern també és continuar i 
treballar perquè aquest projecte, finalment, sigui una realitat, un dels seus següents 
passos era fer aquesta contractació a l’escultor Rob MacDonald. 

2-C.- Sr. Ortin: el passat dia 30 de setembre, va finalitzar l’enquesta per tal d’escollir el 
model de concert que els malgratencs i malgratenques volen, majoritàriament, per 
aquesta edició de Sant Nicolau. Van votar 217 persones, les opcions guanyadores han 
estat: en primer lloc, grups locals i del Maresme. Com a segona opció, ha resultat 
guanyadora l’opció de grups de DJS. A part d’això, comentar també que el passat Ple, 
el Sr. Albert, va fer unes afirmacions que no són certes, en relació amb l’enquesta que 
des de la Regidoria de Joventut es va posar en marxa per tal d’escollir el model de 
concert que volem posar en marxa pel concert de Sant Nicolau. Vostè afirmava que en 
aquesta enquesta una mateixa persona podia votar tantes vegades com volgués, i que 
fins i tot vostè mateix havia participat proposant l’opció de Sex Pistols com a grup 
musical. Per la seva informació dir-li que tècnics d’aquesta casa, l’endemà del Ple, 
vam fer les corresponents comprovacions per veure si realment a l’enquesta del 
Google Forms sobre Sant Nicolau 2019 es podia votar més d’una vegada. El resultat 
ha estat que no, ja que per poder-ne accedir demanava l’autenticitat a través d’un 
compte de Google. Tot i voler fer-ho des de diferents dispositius la mateixa persona. 
També dir-li que indistintament si va participar o no en aquesta enquesta, no vam 
veure enregistrada la seva opció dels Sex Pistols. 

2-D.- Sra. Borrell: des de la regidoria d’Educació, el que volem és posar relleu a 
l’obertura de la dotzena edició del projecte Aula Oberta la Pilona. És un projecte de 
l’Ajuntament amb els centres educatius de secundària, que és per una atenció a la 
diversitat de l’alumnat de tercer i quart d’ESO. Enguany hi participen 15 alumnes i 
participen, com deia, tots els centres educatius, l’Ajuntament, amb el departament 
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d’Educació i diferents empreses també del municipi. Vull destacar l’inici de l’Escola 
d’Adults, enguany amb més de 325 alumnes inscrits. I la llar d’Infants, els Fesolets, 
que hem obert una sisena línia, de manera que de moment hi ha 82 infants que cursen 
des de P0 a P3. Per altra banda, des de la regidoria de Cultura, vull compartir aquest 
inici de les activitats de tots els tallers del Centre Cívic, que han començat aquest mes 
d’octubre, amb 276 inscrits, la cosa vol dir que ha estat una oferta ben rebuda per tots 
els malgratencs.  

2-E.-Sr. Cardona: avui s’han aprovat per Junta de Govern les bases específiques 
reguladores del procés de selecció d’un caporal de la policia local, grup C2, dotat amb 
un sou anual corresponent al grup C1, nivell 18, per concurs d’oposició. Torn promoció 
interna i simultània convocatòria. També s’han aprovat les bases específiques 
reguladores del procés de selecció de dos agents de policia local, grup C2, nivell 16, 
mitjançant oposició i torn obert. 

2-F.- Sra. Valbonesi: el passat 30 de juliol l’Ajuntament va presentar a la Generalitat 
de Catalunya una sol·licitud de subvenció de 55.000 € per poder contractar, en 
pràctiques, amb el 100% de la jornada, a 5 joves beneficiaris del programa de garantia 
juvenil de Catalunya 2019. Una contractació en pràctiques remunerades a 5 joves 
menors de 30 anys, inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats al Servei públic 
d’Ocupació de Catalunya i beneficiaris del sistema nacional de garantia juvenil. Les 
persones interessades poden fer arribar el seu currículum personal demà 11 d’octubre 
al mail inserciólaboral@ajuntamentmalgrat.cat, i contactaran amb ells per donar-los 
més informació sobre el procés de selecció a seguir. Cal dir que els perfils 
professionals que es contractaran seran: un tècnic en medi ambient, un informador i/o 
orientador laboral, dinamització de gent gran i dos administratius.  

2-G.- Sr. Mercader: per acabar, informar, també, que en l’anterior mandat hi havia un 
pressupost de licitació d’1.584.000 € per dur a terme l’obra del projecte d’urbanització 
entre l’avinguda Mediterrània i carrer Sant Elm, finalment es va adjudicar per 
1.200.000 € i que a la Junta de Govern Local de finals de setembre es va aprovar, dins 
d’aquest 1.200.000 €, un sobrecost de 99.320 € d’aquestes obres en concepte de 
tasques que es van dur a terme i que no estaven previstes inicialment, entre altres 
motius per la manca de cartografia de les instal·lacions que hi ha al subsòl. Entre els 
treballs que es van afegir,  hi havia solventar el fet de que no es complia la cota de 
profunditat que havia de tenir el punt de connexió de canalització d’aigües pluvials, i 
per garantir l’evacuació de les aigües pluvials es va haver de desdoblar la canalització 
prefabricada en una major longitud. A més també es va haver de sanejar una part de 
l’àmbit de les obres que estava afectada per runes, això com per fonaments d’antigues 
edificacions, entre altres.  

3. - Modificació pressupost 8/2019 de crèdits extraordinaris i suplement de 
crèdit. 
 
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=20191010&punto=3 
 
Vista la memòria de la regidora de serveis econòmics en la qual sol·licita la tramitació 
d’un expedient de modificació pressupostària mitjançant la concessió de crèdit 

mailto:inserciólaboral@ajuntamentmalgrat.cat
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20191010&punto=3


 

extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixes en el pressupost de despeses 
d’acord amb el següent detall : 

Aplicació 

pressupostària
Descripció  Crèdits inicials  Modificació 

 Crèdits 

defintius 

11.9200.22604 Despeses jurídiques serveis generals 13.602,50        10.500,00     24.102,50        

11.9290.22699 Indemnització per danys a tercers 5.000,00          29.000,00     34.000,00        

15.4910.21600 Manteniment infromàtica comunicació 9.000,00          3.000,00       12.000,00        

15.4910.22200 Despeses telèfon comunicació i premsa 2.000,00          2.000,00       4.000,00          

30.3370.21200 Conservació dependències centre cívic 500,00              2.000,00       2.500,00          

30.3370.21300 Manteniment ascensor edifici Torre de Can Serra 2.000,00          4.950,00       6.950,00          

30.3370.22699 Activitats centre cívic 41.510,00        13.425,00     54.935,00        

30.3380.22609 Festes populars i altres esdeveniments 185.028,33      41.000,00     226.028,33      

40.3410.22609 Activitats àrea esports 24.566,95        6.000,00       30.566,95        

40.3421.22102 Subministrament gas poliesportiu Av. Tarragona 3.000,00          3.000,00       6.000,00          

40.3422.21200 Conservació poliesportiu Germans Margall 7.000,00          3.875,00       10.875,00        

40.3423.21200 Conservació piscina municipal 3.900,00          3.000,00       6.900,00          

40.3424.21200 Conservació camp futbol municipal 8.028,50          7.000,00       15.028,50        

50.3380.22609 Festes populars joventut 80.868,50        12.000,00     92.868,50        

74.2312.22699 Activitats dones i Igualtat de gènere 11.296,45        8.000,00       19.296,45        

76.3230.22102 Subministrament gas CEIP Marià Cubí 1.000,00          8.000,00       9.000,00          

76.3231.22799 Contracte gestió Escola Bressol 195.326,22      15.000,00     210.326,22      

76.3232.22102 Subministrament gas CEIP Montserrat 8.000,00          3.000,00       11.000,00        

76.3260.22199 Estris servei cuina/menjador 100,00              5.500,00       5.600,00          

76.3261.21501 Manteniment equips oficina escola adults 1.000,00          1.500,00       2.500,00          

76.3261.22102 Subministrament gas Escola d'Adults 3.000,00          2.000,00       5.000,00          

76.3262.22699 Activitats casal d'estiu 33.000,00        12.400,00     45.400,00        

80.1532.21400 Manteniment vehicles serveis via pública i obres 3.600,00          6.000,00       9.600,00          

80.1600.21000 Conservació xarxa clavegueram 22.750,00        5.000,00       27.750,00        

80.1640.21200 Conservació cementiri municipal 2.000,00          4.000,00       6.000,00          

80.1710.21300 Manteniment maquinària i eines jardineria 2.000,00          6.000,00       8.000,00          

80.1710.21400 Manteniment vehicles serveis espais verds 4.500,00          2.000,00       6.500,00          

80.1710.22799 Serveis externs parcs i jardins 62.925,77        7.350,00       70.275,77        

91.4140.20200 Arrendaments terrenys agricoles formació joves agricultors -                     1.600,00       1.600,00          

91.4320.21200 Conservació edifici informació i turisme 500,00              1.350,00       1.850,00          

91.4320.22100 Energia elèctrica oficina turisme 1.000,00          3.800,00       4.800,00          

91.4320.22699 Activitats turisme 24.000,00        5.000,00       29.000,00        

91.4320.25100 Agència Catalana de Turisme -                     3.350,00       3.350,00          

Total suplement de crèdit 762.003,22      241.600,00  1.003.603,22  
 

 

Aplicació 

pressupostària
Descripció  Crèdits inicials  Modificació 

 Crèdits 

defintius 

76.3230.62300 Equipament cuina CEIP Marià Cubí -                     6.575,00       6.575,00          

Total concessió crèdit extraordinari -                     6.575,00       6.575,00          
 

 

Aplicació 

pressupostària
Descripció  Crèdits inicials  Modificació 

 Crèdits 

defintius 

14.2410.22699 Activitats inserció laboral 20.450,00        8.000,00 -      12.450,00        

21.1532.60980 Urbanització av Meditèrrania 1.537.389,48  190.225,00 - 1.347.164,48  

22.1521.22799 Promoció de l'habitatge inclusiu 40.000,00        40.000,00 -    -                     

91.4140.46600 Espai agrari de la baixa Tordera 10.000,00        9.950,00 -      50,00                

Total baixes en despeses 1.607.839,48  248.175,00 - 1.359.664,48  
 

 
Vist l’informe emès per l’interventor de fons en 30 de setembre de 2019 
Considerant que de conformitat amb l’article 8 de les bases d’execució del pressupost, 
la competència per a l’aprovació de modificacions pressupostaries per concessió de 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit correspon al Ple de la Corporació. 
 
Obert el torn d’intervencions 
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Sra. Ortiz: des de la regidoria de Serveis Econòmics, portem al Ple una modificació 
pressupostària per un valor de 248.175 €. Això vol dir que tenim quatre partides dintre 
del nostre pressupost que, a data d’avui, tenen un crèdit el qual ja no el farem servir, 
perquè ja no el necessitem, i tenim altres partides que, o bé, estan en negatiu, o bé 
necessiten un crèdit per acabar les seves activitats reglamentàriament fins a finals 
d’exercici. A les hores aquestes partides, que sumen 248.175 €, són activitats 
d’inserció laboral, urbanitzacions de l’Avinguda Mediterrània, 190.000 €, promoció de 
l’habitatge inclusiu 40.000, i espai agrari de la baixa Tordera, 9.950. Aquesta quantitat 
anirà repartida a altres partides que jo ara enumeraré globalment, i després, cada 
regidor, si vol, ús explicarà més específicament perquè ha sigut la modificació. Per 
l’àrea de Cultura i equipaments i per les activitats van 6.950 € per una banda i 54.425 
per una altra. Per la regidoria d’Esports 19.975. Per la regidoria de Joventut 120.000, 
per la de Turisme 13.500, per la d’Educació, per una banda pels èstris de Marià Cubí i 
equipament de cuina són 12.075, després per subministres de Montserrat i Marià Cubí 
són 11.000 €, per ampliació del contracte de la llar d’infants 15.000, pel casal d’estiu 
12.400, per serveis en el territori 30.350, despeses jurídiques 10.500, indemnitzacions 
a tercers 29.000 i activitats d’igualtat 8.000. 

Sra. Borrell: des d’Educació hem hagut de demanar aquesta modificació 
pressupostària perquè la situació econòmica que ens vam trobar, en el moment 
d’entrar, al juliol, era zero, degut a una ampliació que es va fer de monitoratge pel 
Casal d’estiu. Això va implicar destinar més diners dels que s’havien pressupostat pel 
Casal. De manera que estàvem en una situació negativa i hem hagut d’assumir, com 
s’ha comentat també, la compra i l’adequació de la cuina de l’escola Marià Cubí. Hi 
havia un plec aprovat per l’anterior govern per assumir aquesta despesa i gestió de la 
cuina del Cubí, però no s’havia comptabilitzat tot el que feia falta perquè l’empresa 
adjudicatària pogués tirar endavant tot el que havia de fer. Per aquest motiu s’han 
hagut de comprar, des del forn, estris imprescindibles pel funcionament de la cuina des 
del primer dia. Pel que fa a la regidoria de Cultura, la modificació de crèdit també és 
bastant elevada, però hem de dir que és per poder continuar organitzant les activitats 
previstes i donar continuïtat a totes aquelles que tots considerem que són 
imprescindibles, com són la Festa Major de Sant Nicolau, la festa de Reis, de Nadal, el 
festival Arrela’t i d’altres de menors, potser amb menys quantia però que també són 
importants, com ara la Castanyada, La mà als nassos, o el curs de sardanes a les 
escoles. En total són aquests 64.000 €. També m’agradaria destacar que tot això bé 
causat perquè, a data 1 de juliol, les despeses compromeses eren bastant superiors a 
les de l’any anterior. Aquesta és la causa de que necessitem aquesta modificació de 
crèdit per poder tirar endavant tot el que he comentat.  

Sr. Ortín: des de la regidoria de Joventut portem avui a plenari aquesta modificació 
pressupostària, 12.000 €, de cara a poder finalitzar l’any amb els recursos necessaris 
per tal de poder desenvolupar totes aquelles activitats que tenim previstes de realitzar 
al llarg del mes de desembre, el Sant Nicolau, la Video Game Party i d’altres activitats 
de Nadal. Després de la finalització de la Festa Major de Sant Roc d’enguany, 
Barraques ha estat, dins de Joventut, l’activitat que ha suposat un nivell de despesa 
més gran, i no sempre prevista. Fruit de la contractació durant el mandat anterior dels 
grups musicals i els diferents serveis que es van considerar necessaris de cara al seu 
bon i exitós funcionament. Dins d’aquesta despesa, aquest regidor únicament, s’ha vist 
amb l’obligació d’afegir l’increment de la seguretat durant la darrera nit, en horari de les 
21 hores, a les 5 hores, a petició de la policia i degut a la manca d’efectius del cos de 
mossos d’esquadra per cobrir aquest servei. Com a conseqüència de tot això, la 



 

partida Festes populars de Joventut està actualment en negatiu i no disposem de prou 
crèdit a la resta de partides, on també hem hagut d’assumir algunes despeses que per 
diferents causes no teníem previstes, com per poder fer front, sense aquesta 
modificació, al volum de la despesa que comportarà l’organització d’aquestes activitats 
abans esmentades i ja previstes dins del Pla Local de Joventut. 

Sra. Ponsa:  ja se sap que, quan arriba final d’any, és molt normal aquests ajustos 
pressupostaris. Sempre és quan es van mirant totes les modificacions que hi ha hagut 
i les desviacions i, a partir d’aquí, és quan es van repartint els diners que no es faran 
servir en una partida en concret i es desvia a altres partides que sí els hi fa falta. 
Estem contents que la urbanització de l’Avinguda Mediterrània, hagin sobrat 190.225 € 
per la bona gestió que havia fet l’antic govern, juntament també amb l’empresa i amb 
els tècnics de l’Ajuntament i que aquests diners sobrants s’hagin pogut repartir a les 
diferents partides que realment necessitaven aquests diners. El que sí que, si us plau, 
m’agradaria que m’expliquessin és les indemnitzacions per danys a tercers a que 
corresponen i les activitats de Turisme, aquests 5.000 € que es posen de modificació 
on aniran dirigits.  

Sr. Roger: des d’ERC, pel que fa xifres no entrarem perquè entenem que les 
modificacions de pressupost són també part de prioritats de govern, per tant no és la 
nostra funció. Sí que ens ha cridat una mica l’atenció i voldríem saber una mica el 
motiu d’aquests 40.000 € que, d’entrada, estaven destinats a promoció de l’Habitatge 
inclusiu, veiem que desapareixen tots per altres necessitats. En aquest sentit, ens 
agradaria una explicació. Després una altra qüestió que també ens ha semblat 
interessant preguntar-la per aclarir una mica quines dinàmiques utilitzaran votés, o 
com enfocaran el tema dels informes, perquè com és normal i quan es fan 
modificacions, hi ha darrere uns informes dels diferents departaments. Hem observat, 
per exemple, doncs, que aquells informes d’Educació, de Cultura, també el d’activitats 
d’Inserció i de dones d’Igualtat, venen fets i signats per la Cap d’Àrea, i per exemple el 
que fa respecte a Joventut, bé signat pel mateix regidor sense que hi hagi en aquest 
informe la participació de cap tècnic. Només és perquè, si no tenim malentès, Joventut 
també penja de la mateixa Cap d’Àrea que ha fet els altres informes. Una mica 
entendre com volen vostès enfocar tot el tema dels informes quan es facin 
modificacions. També dir que, per exemple, en alguns aspectes com als esports o 
alguns de serveis al territori hem trobat a faltar algun tipus d’informe que justifiques 
aquests canvis de partides. 

Sra. Ortiz: per contestar a la Sra. Ponsa. Les indemnitzacions a tercers que té una 
modificació de 29.000 €, és degut a unes obres que van haver a l’avinguda Pomereda, 
quan vostès estaven governant. Va haver una llevantada i es van començar a arreglar 
els desperfectes. Si no tinc malentès, va haver una altra llevantada i aleshores tot el 
que havien construït se’l ho va emportar la llevantada. Aleshores l’empresa ha fet una 
reclamació com a danys de tercers. Aquests danys de tercers sempre se sap que 
l’últim subsidiari i responsable és l’Ajuntament. Ve degut a això. Després, les activitats 
de Turisme, els 5.000 €, van destinats a les activitats que necessita la Regidoria d’aquí 
a final de temporada. Respecte a la promoció de l’habitatge inclusiu que em demana el 
Sr. Ramir Roger, dir-li que no s’ha dut a terme aquesta tasca o aquest estudi. Vull dir, 
això és de la Regidoria d’Habitatge, fins al moment no ho han dut a terme, ens 
comenten que no ho faran, hem cregut convenient agafar aquests 40.000 € per 
repartir-ho entre altres partides. Referent als informes, em sobta molt que em parli dels 
informes, quan vostè ha trobat moltíssims informes dintre de les memòries adjuntades 
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a la modificació pressupostària, per dir-li que moltíssims més del que jo trobava quan 
tenien una modificació pressupostària. Intentarem que en futur no en falti cap ni un. 
Però em sembla, Sr. Roger, que n’ha trobat molts més del que hi havia abans.  

Sr. Ortín: responent al Sr. Ramir Roger, respecte al que em comenta de l’informe de 
necessitats, el fet que vingui signat per mi, pel regidor. Parlaré amb el tècnic per si hi 
ha algun alguna mala praxi en aquest sentit, i li diré. Respecte al tema que em 
comenta de la partida d’Habitatge, dels 40.000 €, bàsicament la resposta és que 
aquest any, en el que queda d’any, no hi havia previsió de comprar cap habitatge, 
perquè aquesta regidoria està començant a treballar en l’arranjament del pis que té 
l’Ajuntament al carrer Enric Borràs, i d’aquí el motiu que no s’hagi gastat aquesta 
partida i s’hagi utilitzat en la modificació pressupostària.  

Sra. Ponsa: per contestar a la Sra. Ortiz. Gràcies per l’explicació que ha fet dels 
29.000 €, que era pel tema que hi havia hagut de les llevantades de l’avinguda 
Pomereda, però també dir-li que tinc entès que també s’ha rebut una subvenció per 
aquest tema de 58.000 €, per tant això compensa, vaja, bastant, els 29.000 €, suposo 
que també la tenen pressupostada en un altre lloc aquesta subvenció, o almenys hi ha 
l’apunt comptable. Sra. Ortiz.  

Sra. Ortiz: Sí. Hem rebut aquesta subvenció, però això ha sigut a posteriori que estava 
planificada la modificació. Evidentment, la tindrem en compte en un futur.  

Sra. Ponsa: està bé que es tinguin en compte les subvencions i també que es diguin 
públicament. 

Sr. Roger: jo el que demanava no era insinuar cap irregularitat en cap informe, al 
contrari, el que estava intentant dir és que vostès m’exposessin quin criteri segueixen 
a l’hora de fer els informes i res més. Tots saben que, a vegades, hi ha tècnics que 
estan de vacances, o que, en aquell moment, s’ha de fer el que convingui si es vol tirar 
endavant alguna cosa. Però m’ha sobtat, per exemple, que aquests informes que 
pertanyen a l’àrea d’aquesta Cap d’Àrea vinguessin signats per ella i el de Joventut 
que també penja d’aquesta Àrea, el signés vostè. En cap cas s’ha insinuat que hi hagi 
cap irregularitat i quan tinguem la sensació que hi ha alguna ho direm directament 
sense donar voltes que no són necessàries. 

Sr. Ortín: agraeixo la seva resposta Sr. Ramir Roger, però igualment m’agradaria 
parlar-ho amb el meu tècnic. 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 d’octubre de 2019. 

Vista la proposta de l’alcaldia, de 30 de setembre de 2019, el Ple de l’Ajuntament,    

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

acorda: 

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant concessió 
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, que resumit per capítols es detalla a 
continuació: 



 

 Previsions 

inicials  

 Modificacions 

anteriors 

 Modificació 

actual altes 

 Modificació 

actual baixes 

 Previsions 

defintives 

Impostos directes 9.008.000,00      -                       -                   -                   9.008.000,00      

Impostos indirectes 250.000,00         -                       -                   -                   250.000,00         

Taxes, preus públics i altres ingressos 6.213.575,00      -                       -                   -                   6.213.575,00      

Transferències corrents 4.607.375,00      461.582,19       -                   -                   5.068.957,19      

Ingressos patrimonials 147.350,00         -                       -                   -                   147.350,00         

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

Transferències de capital 244.700,00         921.524,82       -                   -                   1.166.224,82      

Actius financers 36.000,00            4.974.880,34    -                   -                   5.010.880,34      

Passius financers 920.000,00         -                       -                   -                   920.000,00         

Total ingressos 21.427.400,00    6.357.987,35    -                   -                   27.785.387,35    
 

 Crèdits inicials 
 Modificacions 

anteriors 

 Modificació 

actual altes 

 Modificació 

actual baixes 
 Crèdits defintius 

Despeses de personal 8.751.300,00      403.599,24       9.154.899,24      

Despeses corrents en béns i serveis 7.724.550,00      300.558,99       241.600,00   48.000,00 -     8.218.708,99      

Despeses financeres 89.000,00            -                       89.000,00            

Transferències corrents 368.125,00         32.710,95         9.950,00 -       390.885,95         

Inversions reals 3.538.425,00      5.621.118,17    6.575,00        190.225,00 -  8.975.893,17      

Transferències de capital -                         -                       -                         

Actius financers 36.000,00            -                       36.000,00            

Passius financers 920.000,00         -                       920.000,00         

Total despeses 21.427.400,00    6.357.987,35    248.175,00   248.175,00 -  27.785.387,35    
 

 
Segon.  De conformitat amb el que disposa l’article 177.2, en relació a l’article 169 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora d eles 
Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per un 
termini de 15 dies hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments 
davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin 
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat. 
 
4. - Modificació de les ordenances fiscals que hauran de regir durant l'exercici 
2020. 
 
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=20191010&punto=4 
 
La regidoria de Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament sotmet a la consideració del 
Ple de la Corporació el projecte de modificació de les Ordenances Fiscals reguladores 
d’impostos i taxes vigents a l’exercici d’enguany que han de regir durant l’exercici 
2020, amb aquest objecte exposa:  
 
De l’estudi elaborat amb aquest efecte sobre el sistema tributari establert pel text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, una vegada avaluat el probable rendiment dels impostos obligatoris i els 
voluntaris i les taxes que cal establir per la prestació de serveis o activitats, se’n 
segueix que, per a anivellar la previsió d’ingressos i despeses del pressupost de 
l’exercici 2006, és aconsellable proposar la modificació de les ordenances reguladores 
dels impostos i taxes. 
 
Així mateix i amb la finalitat de millorar la gestió i facilitar als contribuents la 
comprensió de les ordenances fiscals, cal introduir modificacions d’ordre tècnic en les 
ordenances. 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20191010&punto=4
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Les circumstàncies anteriors justifiquen que mitjançant la present proposta s’adoptin 
els següents acords amb rellevància a les ordenances que han de regir des de l’1 de 
gener de 2020: 
 

- Modificació de l’ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica 

- Modificació de l’ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 

- Modificació de l’annex de tarifes de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes 
per serveis generals. 

- Modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local. 

- Modificació de l’annex a l’ordenança fiscal reguladora de les taxes per la 
utilització privativa o aprofitaments especial del domini públic local. 

- Modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis 
mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals. 

- Modificació de les tarifes de preus públics. 
 
Obert el torn de paraules 

Sra. Ortiz: comencem en aquest punt del plenari anunciant la congelació dels impostos 
per l’any 2020, congelació de l’IBI, IAE, impost sobre vehicles, impost sobre obres i 
construccions, congelació de les taxes en general, a excepció de la taxa d’ocupació de 
via pública per taules i cadires a terrasses d’establiments com bars i restaurants, que 
experimentaran una baixada del 10% i congelació dels preus públics, també per l’any 
2020. Pel que fa al redactat de les ordenances fiscals, s’han introduït unes 
modificacions que ara tot seguit comentaré. L’ordenança número 3 reguladora de 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica té dues variacions. La primera, es modifica 
l’article 4 g) d’aquesta ordenança que ens parla de la modificació d’aquest impost per a 
vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat conduïts per ells o bé 
destinats al seu transport. S’ha adaptat al seu redactat a l’ordenança general i la 
modificació té a veure amb la documentació a presentar a fi que es compleixen els 
requisits legals per l’obtenció de l’exempció de la taxa. El segon modificat, és l’apartat 
b), de l’article cinquè, que ens parla de la bonificació del 75% de l’import quan es tracti 
de vehicles tipus turisme bimodals o elèctrics, el redactat ha quedat de la següent 
forma: es bonificarà amb un 75% de la quota vehicles elèctrics i vehicles que utilitzin 
com a combustible biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanols o 
hidrogen, o vehicles bimodals amb dos motors, sempre que un d’ells funcioni amb un 
combustible diferent a la benzina o el dièsel. Pel que fa a d’ordenança número 4,  
reguladora de l’impost de construccions i instal·lacions d’obra, es modifica el redactat 
de l’apartat f), de l’article 6.2, que fa referència a la bonificació del 95% de l’impost en 
el supòsit que s’implementin sistemes de captació d’energia solar a la nova 
construcció. Actualment, el redactat fa referència a la bonificació del 95% de l’impost 
en el cas que el sistema de captació d’energia fos destinat a l’obtenció d’aigua calenta, 
en el nou redactat es recull la possibilitat que es bonifiqui també la instal·lació del 
sistema de captació d’energia destinada a l’obtenció d’electricitat. Pel que fa a 
l’ordenança fiscal número 7, reguladora de les taxes de serveis en general. S’ha afegit 
una taxa per la confecció de certificats emesos als proveïdors o contractistes que 
aquests demanen a l’Ajuntament anualment i el seu preu s’ha establert en 31.85 €. Pel 
que fa a l’ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per la utilització o 



 

aprofitament del domini públic local, s’ha modificat a l’apartat D. Aquest apartat figuren 
els preus per metre quadrat de taules i cadires a la via pública amb fi lucratiu. La 
modificació comporta una rebaixa del 10% per zona, o el que és el mateix una rebaixa 
d’un 10% per a totes les zones del municipi. La zona 1 passa de 75 € a 67.5 m2, la 
zona 2, de 70.77 a 63.69 m2, la zona 3, de 56.32 a 50.69 m2. Aquesta mateixa 
ordenança, a l’article cinquè, que parla de tres casos possibles de beneficis fiscals, 
s’ha afegit un apartat que, resumit, bé a dir que per aquells establiments al passeig 
Marítim que, durant l’any 2019, hagin satisfet la taxa d’ocupació de la via pública de 
taules i cadires i que, com a conseqüència de les obres, no hagin pogut ocupar 
efectivament l’espai pel qual van tributar, tindran una compensació al 2020 per la 
mateixa quantitat. També s’ha previst un redactat per tal de preveure aquesta 
casuística en un futur en el cas que es realitzés una obra pública i la seva durada fos 
superior a dos mesos. Pel que fa l’ordenança número 17, que és la reguladora de la 
taxa de prestacions de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals, 
aquesta ordenança és la que ens regula el preu de la utilització de les instal·lacions 
municipals, l’objecte principal de la modificació del redactat de l’article tercer que parla 
del subjecte passiu, ha estat recollir una definició, el més completa possible, de qui o 
quins subjectes passius poden gaudir de l’ús de les instal·lacions sense estar 
subjectes a la taxa. Parlem d’entitats del municipi sense ànim de lucre, inscrites al 
registre municipal d’entitats, centres educatius reglats o no reglats, o persones físiques 
i jurídiques que es dediquin a la promoció de la cultura en general o que la seva 
activitat tingui una finalitat sociocultural d’atenció a la salut, inserció social, etc. Per 
altra banda, a l’article cinquè, bonificacions de la taxa, s’amplia el redactat, en resum 
es bonifica el 50% a aquelles entitats sense ànim de lucre que no estiguin incloses en 
el registre d’entitats del municipi, que promoguin activitats formatives, si l’entrada és 
gratuïta. També gaudiran d’un 50% de bonificació les entitats amb ànim de lucre que 
realitzin promoció de la cultura, la salut i el medi ambient si l’entrada és també gratuïta. 
En definitiva, l’objectiu no és un altre que les instal·lacions municipals estiguin al servei 
de les associacions municipals o de persones, ja siguin físiques o jurídiques, que 
fomentin la cultura en general al nostre municipi. Per acabar, mencionar que s’han 
derogat uns preus públics d’uns llistats d’edicions municipals, com Malgrat i la seva 
premsa, Joan Alsina, etc.  

Sra. Ponsa: estem contents de que hagin congelat els impostos perquè això vol dir 
que els veïns i veïnes de Malgrat no tindran que tocar tant la seva butxaca. Les 
modificacions que han fet, de fet, són molt poques, per tant entenem que la feina que 
havíem fet, l’antic equip de govern, estava ben feta. Només hi ha algunes 
modificacions, pel que veig, que són de redactat i altres temes que són de gestió 
administrativa, per simplificar, alguna actuació, etc., en totes aquestes ordenances i 
modificacions que han estat explicant. Podríem dir que des de JxMalgrat estem 
contents que es compensi, que es faci una compensació en l’ocupació de la via 
pública, que s’ha fet durant aquest any 2019 pel que fa al passeig Marítim, donat que 
ha estat en període d’obres i les taules i les cadires no es van poder posar fins a 
gairebé Sant Joan, ens agrada que hagin continuat amb aquesta mesura que nosaltres 
ja teníem prevista i que vostès l’hagin plasmat en aquest document, estem contents 
d’aquesta acció que han fet. 

Sr. Roger: des d’ERC, celebrar també que hi hagi algunes de les qüestions que es 
plantegen, que s’hagin recollit pel treball previ que s’havia fet des de l’anterior govern. 
Això és normal en períodes de transició de govern, que hi hagin coses positives que 
s’hereten, en aquest sentit vull felicitar al nou govern que hagi acollit aquesta qüestió, 
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la modificació a vehicles bimodals, entenem que de la manera que estava redactat era 
complicat, cada vegada els vehicles tendeixen a tenir motors de molt diferent tipus, de 
la manera que hi havia el redactat, eren només els elèctrics els que es podien 
beneficiar. Això ho considerem positiu. També demanar-los que aquest precedent que 
senten avui vostès, pel que fa a la tarifa d’utilització del domini públic local, a banda 
d’aquesta circumstància del Passeig Marítim, doncs hi ha una altra de general per 
totes les obres superiors a dos mesos. Entenem que és un precedent que s’haurà de 
mantenir perquè així ho han considerat. Per tant, totes aquestes obres que s’han 
efectuat fins ara, no cal que s’hi sentin discriminades, però sí que d’aquí en endavant 
mantenir aquest criteri que considerem positiu, igual que quan es va fer el tema de 
contribucions especials en algun, en criteri de diferent repartiment de les partides més 
lògiques i que no fossin, diguem-ne, tan perjudicials per als contribuents, aquesta 
mesura també compta amb el nostre suport, perquè pensem que és positiva. D’altra 
banda aquests preus públics de taules i cadires que es redueixen en un 10%, dir que 
estaven vigents des del 2016 fins que vostès les varen fitxar, quan les varen fitxar ja 
varen anunciar, o varen manifestar, que era a la seva voluntat revisar com 
funcionarien. Pel que hem pogut saber, hi havia hagut un increment a l’entorn dels 
18.000 € anuals respecte a les vigents abans del 2015 i que possiblement retornem a 
les xifres anteriors. Esperem també que serveixin perquè els comerços que posen 
taules i cadires a fora puguin tenir un benefici. Per últim, dues qüestions que potser 
són les més transcendents. La primera, és el tema del tipus impositiu, tots sabem que 
l’Estat pel que fa a l’impost del béns i immobles, que és el més important d’aquests 
impostos, i que aporta més de 6 milions d’euros a les arques municipals, de la manera 
que està el tema del govern estatal, seria poc probable que introdueixen coeficients 
correctors pel que fa a aquest tipus impositiu, l’Ajuntament, el govern, està disposat a 
equilibrar, si hagués una puja d’aquest coeficient corrector amb un tipus impositiu que 
anivellés això, perquè el contribuent que ha pagat aquest any el rebut de l’IBI una xifra 
sigui exactament la mateixa al 2020? Ens agradaria tenir resposta a aquest 
interrogant. També us demanem una altra qüestió que pensem que és important, és 
que nosaltres tenim delegada a la Diputació de Barcelona la inspecció dels impostos i 
també les d’activitats. Sabem que fa molts anys que no s’inspeccionen activitats 
econòmiques en el municipi, els demanem que facin un esforç, que aquells que més 
tenen i que poden aportar ho facin i vagi en benefici d’aquella gent que té més 
necessitats. 

Sr. Zaldo: d’entrada veiem amb bons ulls les modificacions que es porten al plenari. 
Agraïm que s’hagin prioritzat aquestes ordenances, aquests àmbits, per fer-hi millores, 
en especial la modificació del 75% per vehicles de combustió alternativa. Per tant el 
vot de la CUP serà favorable. 

Sra. Ortiz: vostès estan contents i jo estic contenta de que vostès estiguin contents. 
Celebro que tots estem contents. Per contestar al Sr. Ramir Roger respecte al 
coeficient corrector de l’IBI, aquest és un tema que avui no es porta a debat i que no 
havíem pensat. Però si està claríssim que nosaltres sempre, si hem dit que 
congelàvem els impostos, si s’hagués d’introduir un coeficient corrector, continuaríem 
amb la mateixa línia. Insisteixo, no és el tema que avui portem a debat.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 d’octubre de 2019. 



 

Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, de 27 de setembre de 

2019, el Ple de l’Ajuntament,  per catorze vots a favor (PSC, JxC, JxM i CUP) i 

tres abstencions (ERC), acorda: 

 
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2020 i següents la modificació de les 
següents ordenances fiscals, d’acord amb el document annex a l’expedient: 
 

- Ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 
- Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
- Modificació de l’annex de tarifes de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes 

per serveis generals. 
- Ordenança reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament 

especial del domini públic local. 
- Annex a l’ordenança fiscal reguladora de les taxes per la utilització privativa o 

aprofitaments especial del domini públic local. 
- Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la 

utilització d’instal·lacions municipals. 
- Tarifes de preus públics. 

 
Segon. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020, seran objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les ordenances fiscals modificades, durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els que tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, i es publicaran al 
“Butlletí Oficial de la Província”, els quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2020 i 
regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
5. - Declaració responsable per prorrogar l'excepció en materia d'horaris 
comercials derivada de la qualificació de Malgrat de Mar, muncipi Turístic. 
 
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=20191010&punto=5 
 
Acord del Ple de l’Ajuntament, de 12.09.2013 on es declara que continuen vigents els 
criteris i requisits que van determinar la qualificació de Malgrat de Mar com a municipi 
turístic a efectes d’horaris comercials, ampliant la qualificació de zona turística durant 
tot l’any, amb una franja horària d’obertura comercial, compresa entre les 07:00 h. I les 
23:00 hores, (de conformitat amb la Resolució de la Direcció General de Comerç, de 
data 10 novembre de 2011). 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20191010&punto=5
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Escrit de la Direcció General de Comerç, amb registre d’entrada a l’Ajuntament núm. 
10.969, de 14.10.2013, on es fixa que les excepcions en matèria d’horaris comercials 
derivades de la qualificació de Malgrat de Mar com a municipi turístic, són vigents fins 
a 31.12.2019. 
 
Informe de la Tècnica Auxiliar de Turisme, de 18.09.2019, on es manifesta que 
continuen vigents els criteris i requisits que van determinar, en seu moment, la 
qualificació de Malgrat de Mar com a municipi turístic a efectes d’horaris comercials, 
ampliant la qualificació de zona turística durant tot l’any, amb una franja horària 
d’obertura comercial, compresa entre les 07:00 h. I les 23:00 hores. 
 
Interès de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, en mantenir la qualificació de municipi 
turístic, atesos els treballs duts a terme fins al moment destinats a desestacionalitzar el 
sector de turisme i comerç  
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 d’octubre de 2019. 
 

Vista la proposta de la regidoria de Comerç i Turisme, d’1 d’octubre de 2019, el 
Ple de l’Ajuntament,  per assentiment dels disset membres presents, acorda: 

Primer. Declarar que continuen vigents els criteris i requisits que van determinar la 
qualificació de Malgrat de Mar com a municipi turístic a efectes d’horaris comercials, 
ampliant la qualificació de zona turística durant tot l’any amb una franja horària 
d’obertura comercial compresa entre les 07:00 h. i les 23:00 hores. 
 
Segon. Sol·licitar a la Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la pròrroga necessària per mantenir 
l’excepció referida, fins que es cregui convenient.. 
 
6. - Modificació acord plenari de 9 de maig de 2019 d'aprovació del conveni entre 
l'Ajuntament de Malgrat de Mari el Consell Comarcal del Maresme, per les 
competències municipals en matèria de recollida, atenció i acollida d'animals 
domèstics abandonats. 
 
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=20191010&punto=6 
 
 
Antecedents 
 
Acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 09.05.2019, d’aprovació del 
conveni amb el Consell Comarcal del Maresme, pel qual l’Ajuntament de Malgrat de 
Mar li delega les competències municipals en matèria de recollida, atenció i acollida 
d’animals domèstics abandonats. En el mateix acord s’aprovà, erròniament una 
despesa i una disposició d’aquesta, per un import de 15.114,38 €, per a l’anualitat 
2019. 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20191010&punto=6


 

Acord del Consell Comarcal del Maresme, de 24.09.2019, pel qual s’accepta la 
delegació de competències, fetes al seu favor per l’Ajuntament. 
 
En el mateix acord s’aprovà la formalització del conveni entre el Consell Comarcal del 
Maresme i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, en matèria de recollida, atenció i acollida 
d’animals domèstics abandonats.  
 
Es fixa un import de 15.495,54 €. Aquest import surt: 
 
 .- El 10% de quota fixa a l’adscripció d’aquest servei 

.- El 25% de quota variable de la superfície del municipi i del seu número 
d’habitants, respecte al total de municipis. 
.-  El 62%, de quota variable, en funció del número de sortides per recollir 
animals, respecte del total de peticions dels municipis adscrits a aquest servei. 
 

En el mateix conveni ja es fixa aquest import i el règim i calendari de pagament. 
 

Tot això fa que calgui un acord del ple de l’Ajuntament ajustant la despesa aprovada a 
l’import fixat pel Consell Comarcal, en funció de les variables detallades. 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sr. Serret: el que portem a aprovació és una modificació d’uns 300 € d’aquest conveni 

que com ha explicat el Secretari va ser aprovat al mes de maig del 2019, 

posteriorment ha estat aprovat pel Ple del Consell Comarcal, hi ha un decalatge de 

300 € de la partida que s’havia destinat, en tant que, actualment, el còmput a l’hora de 

calcular el cost que ens costa aquesta delegació, és diferent a com s’aplicava 

anteriorment. Ara va, no només pel nombre d’habitant i per l’extensió del territori, sinó 

que també per la quantitat d’animals domèstics que l’any anterior van recollir. Això és 

el que ha fet que aquesta previsió que havíem fet tingui una diferència de 300 €. Com 

és un conveni al procediment administratiu marc, cal tornar-ho a passar pel plenari i és 

el que avui fem, aprovar aquesta diferència d’aquest càlcul. 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 d’octubre de 2019. 

Vista la proposta de la regidoria de Sanitat, de 3 d’octubre de 2019, el Ple de 

l’Ajuntament,  per assentiment dels disset membres presents, acorda: 

Primer. Modificar l’acord del Ple de l’Ajuntament de 09.05.2019 d’aprovació del 
conveni entre l’Ajuntament de Malgrat de Mar i el Consell Comarcal del Maresme, pel 
qual es delegen competències en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals 
domèstics abandonats, amb despesa anual de 15.495,54 €. 
 
Segon. Imputar el total de la despesa (15.495,54 €), la qual cosa representa un 
increment del total de disposició de 381,16 € imputables a l’aplicació pressupostària 
96.311025500 del Pressupost. 
 
Tercer. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme i a l’Àrea de 
Serveis Econòmics. 
 
7. - Dació de compte dels decrets de l'alcaldia 2326 a 2476/2019. 
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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=20191010&punto=7 
 
 
Es donà compte de les resolucions de l’alcaldia de la  2326 a la 2476/2019. 

 
8. - Precs i preguntes 
 
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=20191010&punto=8 
 

8-A.- Sr. Zaldo: en primer lloc, succeeixen coses a l’entorn, i al municipi, i els 
posicionaments no són no obligatoris, però sí que és un prec, no demano que es 
posicionin ara, evidentment, simplement demano que escoltin el que aquest portaveu 
comentarà ara i si vostès decideixen fer un posicionament com a govern, és decisió 
seva i jo ho agrairé. El passat 3 d’octubre, 600 persones vam assistir a una 
manifestació a Calella sota el lema “Fem-los fora”, que pretenia transmetre la nostra 
indignació amb la impunitat que actua la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a 
Catalunya, amb la complicitat dels Mossos d’Esquadra. No volem que aquestes forces 
d’ocupació exerceixin a Catalunya i per això que ens vam manifestar pacíficament. Qui 
no va ser tant pacífic van ser els membres dels auto anomenats Segadors del 
Maresme, que es dediquen a anar municipi per municipi a robar estelades, llaços, 
pancartes de les façanes dels edificis i que, en aquest cas, van agredir a un menor. Els 
Mossos no només no van actuar front aquesta agressió sinó que van centrar la seva 
atenció en militants i simpatitzants i participants de la marxa antifeixista 
independentista. Van identificar a un militant de la CUP i de la Forja sense motius. Faig 
coneixedora aquesta situació i si l’Ajuntament preten prendre-hi part, és decisió seva. 
Un altre tema, com que la pancarta que reclama la llibertat dels presos i preses 
polítiques no està penjada a la façana del balcó de l’Ajuntament, com es va aprovar a 
l’anterior Ple, perquè segons se’ns ha informat hi ha un requeriment que jo he demanat 
i no se m’ha fet arribar, la CUP considera oportú utilitzar tots els mitjans dels que 
disposi per fer un recordatori de totes les persones que estan empresonades o han 
estat forçades a exiliar-se per les seves idees polítiques, tant a Catalunya com al País 
Basc, per tant: Adri, Adur, Ainara, Alexis, Anna, Arats, Carles, Carme, Clara, Dolors, 
Edu, Ferran, Germinal, Iñaki, Joaquin, Julen, Jonan, Jordi Cuxart, Jordi Sánchez, Jordi 
Turull, Josep, Lluis, Marta, Meritxell, Oijan, Oriol, Quim, Raul, Toni, Txemi, Valltònic i 
Xavi, llibertat per totes vosaltres, mai no caminareu soles. Llavors tinc algunes 
preguntes pel Regidor de Joventut. En primer lloc, es van reunir la setmana passada 
amb el diputat Javier Silva i van fer-li extensiva la proposta de la voluntat del govern 
de, en un termini no determinat, que entenc que pot tardar perquè requereix d’una 
quantia pressupostària que no disposem actualment, que hi hagi un equipament 
adreçat als joves, que no sigui compartit com és el cas ara del Centre Cívic. Una 
proposta que veiem amb bons ulls i creiem que és necessària. Li pregunto si, si em pot 
respondre ara i sinó m’ho fa arribar en un altre moment, si hi ha alguna zona del 
municipi que vostès considerin que és més susceptible de poder-hi ubicar aquest 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20191010&punto=7
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20191010&punto=8


 

equipament, si el centre, si el nord, alguna zona que vostès considerin que seria més 
adequada per fer aquest equipament juvenil en un futur. D’altra banda, per Sant 
Nicolau, pels concerts de la Festa Major d’Hivern, jo, aquest matí, li he fet arribar un 
correu a vostè i al tècnic, que ja m’han respost, en primer lloc us vaig felicitar, que ho 
faig també extensiu al Ple, els he felicitat per la participació de 217 persones, li he 
comentat que els votants teníem l’opció de proposar grups, imagino que hi hauran 
grups locals que hauran sortit proposats més d’una vegada i considero que seria 
positiu, per aquests grups, en tant que seria un incentiu que reforçaria la seva tasca, 
que poguessin conèixer quanta gent de Malgrat els hi ha donat, els ha recomanat per 
la Festa local. Jo, el que li preguntava, si això seria públic, si es publicaria no només el 
resultat, sinó les propostes de grups, d’aquestes 217 votacions. També li preguntava si 
es contractaria o ja s’ha contractat, ho desconec, els grups que la gent ha proposat, i, 
donat que, evidentment, si s’han proposat per força gent, estem garantint una qualitat 
de la festa. En tercer lloc, si es plantejaven fer un model de concerts mixt, ja que les 
votacions entre Dj’s i grups locals havien quedat properes. Se m’ha respost per mitjà 
del tècnic, que l’enquesta tenia la visió principal de conèixer les preferències d’aquests 
joves de Malgrat, que l’opció més votada ha estat, com vostè ha explicat al principi, 
grups locals i per tant no hi haurà un format mixt, perquè això només passaria si no 
hagués sigut determinant una opció, i que els criteris pel qual s’acabaran contractant 
els grups que acabaran actuant a la Festa Major d’Hivern, seran criteris artístics, 
econòmics o altres criteris. Per tant, no se m’ha contestat si es faran públiques 
aquestes propostes que la gent ha fet, li pregunto això, si es faran públiques, i després 
aquests altres criteris, m’agradaria si vostè em pot explicar una mica a que es 
refereixen. Entenem els criteris econòmics, entenem els criteris artístics, però aquests 
altres criteris m’agradaria saber si hi ha algunes dades més concretes.  

Sr. Ortín: respecte a lo que hem comentava de la reunió amb el diputat de Joventut de 
la Diputació de Barcelona, aquesta reunió, sobretot, va ser una reunió per comentar 
quins són els objectius de la regidoria de Joventut per aquest mandat. Era una reunió 
per explorar quines vies de finançament poden haver-hi en aquest sentit. Això que em 
comenta vostè de l’Espai Jove, és un projecte que jo com regidor, i aquest equip de 
govern, el volem impulsar, trobem que hi ha una necessitat. Però també som 
conscients que és un projecte que requereix una gran despesa i ara per ara no estem 
en condicions de que l’Ajuntament l’executi, tal com tenim actualment el pressupost, 
ho veig molt complicat. Per això li deia que en aquesta reunió, efectivament, es van 
explorar aquestes vies de finançament, si podem optar d’una subvenció en aquest 
sentit, per part de la Diputació de Barcelona, o per qualsevol altre ens. La idea, poder-
ho executar relativament el més aviat possible. En el que vostè em comenta de zones, 
ara per ara, no hem determinat cap zona concreta per dir: en aquesta zona anirà 
ubicat en un futur l’espai jove. És una cosa que hem d’estudiar. Hem d’analitzar amb 
calma. Arribat el moment ho anirem fent. És la voluntat. Respecte al tema de Sant 
Nicolau, jo he fet públiques les dades de participació, he fet públiques les preferències 
que tenen majoritàriament els malgratencs i malgratenques,. En allò que vostè em 
comenta del nom dels grups, jo no ho faré pas públic, perquè vostè m’entendrà que 
estem en un moment que encara no tenim cap grup contractat, estem en aquest 
procés de contractació. Crec que seria una irresponsabilitat de començar a dir noms 
de grups, quan, a més, jo no sé si aquests grups tindran, a hores d’ara, la disponibilitat 
d’actuar. Jo em centro més en el model, ho vaig dir a l’anterior ocasió. Aquesta 
enquesta que hem dut a terme des de la Regidoria de Joventut, tot i que es donava 
l’opció de que els malgratencs i malgratenques proposessin grups, la idea essencial 
era, sobretot, escollir entre tres models de concert. Finalment, com he dit abans, 
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l’opció majoritària ha estat aquesta de grups locals o de l’Alt Maresme. Nosaltres, 
efectivament, donarem compliment a aquesta voluntat d’una gran majoria dels 
malgratencs i malgratenques. A partir d’aquí, en base a això, buscarem grups que 
d’alguna manera s’acostin o siguin les preferències d’allò que han votat els 
malgratencs o malgratenques. A hores d’ara, ja li dic, estem en aquesta fase de 
contractació, hem de veure quins grups podem portar. Si a una mala, tal com vostè 
deia, si no fos possible que el concert fos tot de grups locals o de l’Alt Maresme, es 
farà aquesta combinació, que ja li hem respost per mail. Tenir algun grup local que 
actuï i tanmateix també algun grup de Dj’s, que pugui complimentar tota aquesta franja 
horària del Sant Nicolau. Però, ara per ara, la voluntat, reafirmo, és aquesta, grups 
locals de l’Alt Maresme.  

Sr. Serret: Sr. Zaldo, en les preguntes que ens feia, evidentment, com a Govern 
sempre condemnarem qualsevol acte de violència. Per tant, reafirmem qualsevol 
condemna de violència vingui d’on vingui, com no pot ser d’una altra manera. També 
dir-li que referent a la pancarta, l’informe del Secretari el tenim aquí, sé que avui s’ha 
enviat també un mail, si vol després del plenari li donem, no porto tres còpies, si algun 
més el vol li farem arribar. 

Sr. Zaldo: entenc el posicionament i entenc la resposta, però considero que seria un 
exercici de transparència explicar quines són les voluntats dels ciutadans que han 
votat. Després, en cas que no es pugui fer la contractació d’alguns dels grups, també 
seria un exercici de transparència explicar els motius, disponibilitat, cost econòmic, el 
que sigui. Això és decisió seva i li agraeixo la resposta. El tema de l’espai jove, 
nosaltres li proposem, portàvem al programa, dinamitzar un equipament juvenil té 
molts objectius i molts beneficis que poden anar associats a ell mateix, un d’ells podia 
ser la vinculació, la participació de joves de tot el municipi, per tant considero que una 
bona ubicació seria la zona nord de Malgrat que és una ubicació on la majoria dels 
joves no acostumen a tenir accés i seria una bona ubicació per aquest equipament per 
tal d’enfortir aquest sentiment d’unificació del poble, que entenc que compartim totes 
nosaltres. Pel que fa al que comentava el Sr. Serret, jo em referia al que fa al 
requeriment de la Junta Electoral, no l’informe, que evidentment, li agraeixo que l’hagi 
portat. 

8-B.- Sr. Albert: Dos preguntes. Però abans un comentari al Sr. Ortín per al·lusions. 
Més que res perquè no ens vam arribar a entendre. Jo potser no volia ficar èmfasis en 
que es pogués votar dos cops amb el Google Forms, que es pot, si jo en loginejo amb 
dos comptes diferents al Google Forms, pot votar dos cops, una mateixa persona. 
Però, l’èmfasi el volia posar en una cosa que ha respost avui, i que m’ha agradat. 
Només volia saber, aquell dia, si el que votés la gent seria el que es programaria. Ara 
m’ha respost que no, que era una visió per veure cap a on anava. Si era un grup local, 
un grup de Dj’s o el que fos. Doncs ara tenim l’oportunitat de seguir el Pla de Joventut 
i, dins d’aquests grups, escollir sobre un criteri artístic i crític, sense desaprofitar 
l’ocasió. Si ho podem fer ho fem, si necessita ajuda, ens parlem, ens enviem correus, 
ens reunim, però fem-ho així. El meu èmfasis era seguir el Pla de Joventut, perquè allà 
hi ha un procés participatiu de la gent del poble, amb regidors, amb tècnics, per definir 
com volem la cultura d’aquí al 2022. Allò és un manual d’estil, no ens el podem petar 
d’avui per demà, perquè jo crec que funcionarà més una altra cosa, no, seguim allò 
que és la voluntat de la gent i lo que la gent creu que s’ha de fer per dinamitzar la 
joventut. Ara sí, una pregunta primer pel Sr. Cardona. El divendres 20 del mes passat 
la policia de Malgrat, en el seu compte oficial de Twiter, va piular que el dimecres 



 

anterior, el dimecres 18, entrava a presó un dels lladres de Paula del Puig, que com 
recordem, aquí en el Ple, van venir tots els veïns a queixar-se. La nostra pregunta és 
si el lladre entra el dimecres 18 a presó, com és que el dijous, l’endemà, aquí en el Ple 
no s’informa als veïns que aquesta persona anirà a presó i sí que es fa el divendres a 
primera hora del matí a la ràdio?. Després, una per la Sra. Borrell. Aquesta setmana 
han començat les activitats del Centre Cívic, hi ha una activitat que ens ha cridat molt 
l’atenció, perquè ens ho han preguntat famílies, que és la del taller de circ, que ha 
pujat de 35 € a 60 € el trimestre. Per donar una resposta a totes aquestes famílies si 
els hi pogués explicar el perquè d’aquest augment.  

Sr. Cardona: Sr. Albert, si no li importa, aquesta qüestió m’agradaria parlar-la més 
fora de plenari. Si té les ganes de saber el perquè, està convidat al meu despatx quan 
vulgui, a convenir, i ho podem parlar més en detall, però preferiria mantenir la meva 
opinió sobre aquest tema fora d’aquí. 

Sr. Albert: quedem un dia i ho comentem i valorem. 

Sra. Borrell: Es va creure convenient pujar els preus d’aquests tallers perquè el preu 
global de portar-los era molt elevat i s’havia de cobrir més la despesa que suposava, 
tenint en compte el nombre d’inscrits que hi havia. És aquest el motiu, és el taller més 
car amb diferència, per això també té la matrícula més cara. 

Sr. Ortín: li agraeixo el seu oferiment i mà estesa per part meva. 

8-C.- Sra. Martínez: a principis d’aquest any, els Serveis d’Educació de la Generalitat 
han concedit al nostre municipi el cicle formatiu del Grup Aquaria. Un cicle que ha 
estat una demanda des del sector, per la visualització d’un problema de relleu 
generacional a la nostra horta. Des de l’Ajuntament es va creure amb aquesta 
iniciativa, i dic Ajuntament, perquè des de la regidoria de Pagesia, en aquell moment, 
es va informar i demanar el compromís de tots: govern i oposició en aquest projecte, 
perquè és un projecte de tots. Ara des de l’oposició també s’ha demanat continuar 
amb el compromís i la resposta ha estat molt positiva per part de tots també. La 
convocatòria d’alumnes ha estat un èxit, que era la part que més por ens feia, gràcies 
a l’esforç que entre tots, - sector, institut i Ajuntament-, es va fer durant el principi 
d’aquest any. Però el curs ha començat amb mancances, amb mancances 
econòmiques, del que com Ajuntament en el seu moment ens vam comprometre. 
Esperàvem que amb aquesta modificació pressupostària que s’ha presentat avui, 
aproximadament uns 10.000 €, acabarien en el cicle formatiu. No ha estat així. El cicle, 
malgrat tot seguirà endavant. La pregunta pel govern, concretament vull preguntar-li al 
Sr. Alcalde, perquè com abans he dit, és un projecte de tots i és un projecte de poble, 
per tant la pregunta és directament al Sr. Alcalde. És si faran un acompanyament al 
cicle formatiu, tant a nivell tècnic com a nivell econòmic durant els pròxims anys per 
ajudar-ho a créixer i que sigui un referent a la Comarca. Si és que sí, els hi demano 
que, quan preparin els pròxims pressupostos pel 2020, ho tinguin en compte i puguin 
posar-hi una partida. Com alguna vegada també he dit en aquest plenari, apostar per 
l’Educació és apostar pel futur.  

Sr. Mercader: li responc jo, però li podria contestar qualsevol regidor del govern. Tot 
just informar-li que, des de Diputació, se’ns ha atorgat una subvenció de 20.000 € per 
tal de contractar aquest acompanyament tècnic per aquest curs. En principi, des de la 
regidoria d’Educació, que ara és qui porta aquest projecte, està tot encaminat perquè 
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comenci, no només en aquest curs, sinó en els propers anys, com ha dit vostè, jo crec 
que qualsevol dels 17 i qualsevol partit creu convenient que això sigui l’inici de molts 
cursos formatius per tal de donar suport a la pagesia i als estudis. Per tant el 
compromís jo crec que hi és, estigui qui estigui en el Govern.  

Sra. Martínez: si em permet. He estat assabentada avui que Diputació havia donat la 
subvenció pel tutor compartit. Aquesta figura està també dintre del conveni de la 
Generalitat, d’Educació. Es va posar perquè, en realitat, és un cicle formatiu dual, que 
dintre del seu gènere de Grup Aquaria, és força innovador, principalment en la 
comarca. Per tant, és necessari algú que tingui coneixement de l’espai, que tingui un 
coneixement de la feina que fan els pagesos i que sigui capaç d’integrar aquesta gent 
que començarà aquest cicle, capaç d’integrar-ho dintre del camp. Les primeres 
paraules d’avui han anat molt dirigides, perquè els comentaris que estic escoltant són 
que falten diners i no s’acaben de fer les coses per falta de diners i s’està abocant tot a 
l’institut. Els pagesos també s’han abocat en preparar el camp, els pagesos que estan 
col·laborant amb les terres. Per això ha sigut el meu comentari de que no oblidin, que 
no el deixin aparcat, que per vostès també sigui algo prioritari. Per això la meva 
demanda de que hi hagi una partida l’any que ve a aquest cicle formatiu.  

Sra. Borrell: des del primer dia que vaig estar davant de la regidoria d’Educació, vaig 
entendre la importància d’aquest cicle i ens hi hem posat. És cert que no ha anat tant 
de pressa com hauríem volgut, per diversos motius i per diversos factors. El primer 
entrebanc el vam tenir amb la signatura del conveni del Departament d’Educació, que 
encara està per signar. Això ens ha fet endarrerir molt totes les gestions. Estem a 
sobre. Tot i no tenir el conveni signat hem tirat endavant i hem apostat, com he dit des 
del primer dia, a mitjans personals i també de pressupost i això ho continuarem fent. 
És cert que al començar no ho teníem tot enllestit com ens hauria agradat, però la 
setmana vinent, el dimarts al matí concretament, també hi ha la instal·lació dels 
mòduls que feien falta, però abans d’això s’ha hagut de preparar el terreny, s’ha hagut 
de preparar el contracte amb els propietaris, i tot això ha estat un procés més llarg del 
que preveiem. A nivell de pressupostos, hi ha els diners, potser s’ha de fer un petit 
canvi de partides, però aquests diners hi són i s’acabaran d’utilitzar o destinar al que 
falta en aquests moments, que és la tanca perimetral d’aquest recinte. Tot el nostre 
suport, i estem al costat de l’institut, amb converses constants també perquè tiri 
endavant aquest projecte. 

8-D.- Sr. Roger: tenia vàries qüestions per traslladar. La primera, és que, des del 
2012, no s’havia donat el cas, però la Generalitat ha tret un Pla únic d’obres i serveis 
pel període 2020-2024. Un Pla que properament acaba el termini de presentar 
propostes i entenem que, amb un topall per municipi de 250.000 €, el govern deu 
haver preparat algun projecte o alguna actuació per tal d’obtenir aquesta ajuda de la 
Generalitat. Si realment s’ha traslladat ja, o s’està encara treballant, i sí amb 
transparència volen anunciar quin equipament o quina actuació volen vostès acollir en 
aquest Pla d’obres i serveis. D’altra banda, hi ha veïns de la plaça Pere III que ens 
mostren preocupació, perquè, si recorden, fa ja un parell o tres de mesos, en el primer 
ple ordinari que va haver, nosaltres vam preguntar per aquesta plaça i se’ns va dir que 
sí, que es tiraria endavant. Recordar que hi ha gairebé 75.000 € d’aquest pressupost 
del 2019 per tirar endavant aquesta actuació. Que en el ple del novembre del 2017, el 
PSC va presentar una moció, perquè ja havia treballat en alguns aspectes de disseny, 
o de prioritats d’implementació de determinats serveis en aquesta plaça. Demanava al 
govern que dotés de pressupost, perquè es pogués executar aquest projecte. Ens 



 

consta que hi havia molts dibuixos, moltes propostes diferents fetes, que finalment 
calia definir-se. Veiem que passen les setmanes i pel que sabem, aquests veïns no sé 
si haurien de començar a preocupar-se o no, penso que se’ls hi ha de dir en quin estat 
es troba aquesta qüestió. També parlar d’enquestes, d’enquestes de Joventut s’ha 
parlat anteriorment, però s’ha fet una altra enquesta que és anterior a aquesta per 
valorar el tema de la Festa Major. Aquesta enquesta encara, no és que no l’hagin 
sapigut trobar, creiem que no s’ha donat cap resultat d’aquesta enquesta, quina ha 
estat la valoració dels malgratencs sobre la festa major. També dir que aquesta tarda 
he reculat, hi he vist que s’havia publicitat des del 18 d’agost, a través de les xarxes de 
l’Ajuntament, aquest formulari per poder-ho fer amb un Google Forms, que passa la 
mateixa circumstància que amb l’altre: des de diferents comptes es pot votar. De fet jo 
aquesta tarda he votat, encara està obert. Creiem doncs que hauríem de posar una 
mica més de cura en quins mecanismes utilitzen, perquè tenen eines molt més bones 
per poder fer tots els temes de participació, d’enquestes, i les tenen oblidades. Per tant 
jo els hi demano que les utilitzin. Es poden utilitzar fins al febrer de l’any que ve, estan 
contractades. Com a mínim ens garantiran una traçabilitat de les propostes molt més 
gran. No sé si pensen publicar o fer saber quin ha estat el resultat d’aquesta enquesta. 
Sinó, entenc que la gent pot arribar a pensar que si els demanem l’opinió de les coses 
i després no els transmetem quin és el resultat, potser quan els hi tornem a preguntar, 
no s’ho miraran des de la mateixa perspectiva i, per tant, pot ser que disminueixi el 
nombre d’aportacions. Una altra qüestió que els hi vull traslladar és reiterada del 
passat ple. Els hi vaig fer un prec que repeteixo,  que és que el pacte de govern que 
vostès, PSC i JxCAT varen signar, ens el podien fer arribar. Vull fer el prec que no 
només el facin extensiu a qui els hi demana, que sóc jo, sinó que el facin públic, per 
transparència, a les seves xarxes o on considerin, però crec que és de rebut que la 
gent conegui quins són  els seus compromisos. I sí que és veritat i és cert que hi ha un 
vídeo d’aquella presentació, però, pel  que jo recordo del document, no era ben bé 
coincident amb el que vostès expressaven verbalment, amb el que van signar, i penso 
que és molt més còmode quan un vol tenir una referència dels seus compromisos, 
poder tenir un document d’una o dues fulles, crec que era, que no pas haver d’estar 
mirant aquest vídeo. 

Sr. Serret: per anar contestant aquelles preguntes referents a l’àrea d’Urbanisme. 
Preguntava pel PUOSC, que com ha dit, estem contents tots els ajuntaments, de que 
finalment la Generalitat hagi pogut obrir de nou aquesta línia de subvencions de 
mandat. Una línia que esperem que també, en algun moment, es puguin aprovar els 
pressupostos de la Generalitat, que també permetrà que la dotació econòmica que 
vostè apuntava sigui més àmplia encara, no només aquests 250.000 € que ens han 
comunicat que ens pertoquen, en un màxim tres projectes, amb un import total 
d’aquests 250.000 € i un topall màxim del 70% del cost del projecte. L’Ajuntament de 
Malgrat hem assistit tant a les sessions tècniques com polítiques, perquè evidentment 
és una subvenció que no podem deixar escapar, i que, a més a més, també ens han 
comunicat que s’ha ampliat el termini de sol·licituds fins al 15 de novembre. Això ens 
ha permès que com que tenim molts projectes en marxa a la casa, molts projectes de 
fa temps i altres de nous que es pretenen seleccionar, que és el que està treballant ara 
el departament d’Urbanisme, poder seleccionar quins poden ser els projectes més 
acotats i acurats perquè ens siguin donats i que, a més a més, puguem aprofitar 
aquest 70% calculant aquests 250.000 €. Dit això, plaça Pere III, - també em referiré a 
la plaça Fèlix Cardona i al projecte dels brigadistes. Tres projectes que estaven 
vinculats a l’àrea d’Urbanisme,  que estaven vinculats al pressupost i en les que la 
regidoria pretén tirar endavant i ja hi està treballant. També la plaça Fèlix Cardona, 
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conjuntament amb les regidories de manteniment i també de Barris, en tant que hi ha 
al darrere un procés de participació important, i que els veïns i veïnes havien dit la 
seva. També aprofito per explicar que la regidoria de Participació ciutadana, com vostè 
sap, perquè hi estava al capdavant tècnicament no estava dotada i que, per tant, una 
de les apostes que fa aquest govern, és dotar-la de recursos tècnics, no només 
externalitzats, sinó també de la casa, amb personal qualificat per poder portar la 
participació ciutadana i que també permetran que aquelles persones que hi estaven 
vinculades, que malauradament també tenen altres tasques i no podien disposar de tot 
el temps, deslliurar-los, perquè puguin dedicar-se a les altres funcions que tenen i 
aquests nous tècnics, puguin donar tot el servei. Per tant, podrem anar veient com 
altres projectes que necessiten d’aquesta participació, perquè entenem que la política 
ha canviat, perquè qui ha de poder opinar i vincular directament aquesta opinió és la 
ciutadania, doncs fer-ho des de la participació ciutadana. Evidentment, suposo que, 
quan vostè apuntava amb aquestes eines que tenim fins al mes de febrer, entenc que 
venien de la regidoria de Participació ciutadana. També aprofito per contestar-li que la 
línia és molt positiva,  que tinguem aquest recurs propi. Altres ajuntaments ho vinculen 
a través de la Diputació de Barcelona i a Malgrat el tenim, per tant, la intenció de 
continuar amb aquesta línia hi és, però evidentment, ha de continuar creixent. Només 
tenim una incipient creació amb la regidoria de Participació ciutadana, que qualsevol 
govern, entenc jo, que estigués en la situació que estem nosaltres, el que faria és 
potenciar aquesta regidoria, perquè ha d’anar creixent, tots ens hem d’anar formant, 
govern, grups municipals, tècnics de la casa, i per tant, utilitzant aquestes eines. En tot 
cas, la regidora responsable de la valoració ja li contestarà, però dir-li que evidentment 
aquestes eines ens són de molta utilitat i hi continuarem apostant per tenir-les en el 
nostre municipi. I per altra banda, referent al pacte de govern, com a portaveu del grup 
de JxCAT, dir-li que nosaltres el tenim penjat a la web. Sí que és cert  que hem tingut 
un petit problema tècnic en el que en el seu moment vam voler apostar per la compra 
d’un domini que estigués sospesat en una empresa del nostre municipi, que a l’hora de 
fer la connexió amb la plataforma UIX doncs ha petat i en el que tècnicament estem 
treballant, perquè torni a haver-hi aquesta connectivitat i en la que es pugui tornar a 
accedir al document, que està penjat, no s’ha tret, és públic i qualsevol ciutadà del 
nostre municipi podrà accedir-hi, com es va poder fer en aquell moment.  

Sra. Borrell: és cert que no s’han fet públiques les dades de l’enquesta de la festa 
major i ho farem ben aviat. Demano disculpes pel retard, però hem estat valorant les 
dades, recollint de les dades, i les farem públiques ben aviat.  

8-E.- Sra. Ponsa: una pregunta pel Sr. Hasko. La nit de tapes, la faran? Normalment 
es feia al mes de setembre, no sé si tenen previst de fer-la al mes d’octubre. Llavors, 
tinc un parell de preguntes per la Sra. Borrell. Una és si ens podria fer un balanç de les 
inscripcions i l’acceptació i les activitats que hi ha hagut al Centre cívic. També aquest 
canvi d’anar a fer les inscripcions,  que fins ara es feien al Centre cívic i ara han passat 
a fer-se a l’Ajuntament, si ho veuen com un canvi positiu. I també li volia preguntar que 
a la web de Patrimoni fa uns dies hi havia anunciada una exposició interactiva des del 
campanar, que es faria a l’arxiu municipal, però no en tenim cap dada. No sé si es fa o 
no es fa, perquè estava previst que s’inaugurés el 13 d’octubre. Una altra pregunta és 
per la Sra. Viñolas. Al passatge de Rigoberta Menchú hi ha una plaça que té un 
mobiliari infantil, no sé si tenen previst canviar aquell mobiliari. Nosaltres teníem feta la 
dotació pressupostària, perquè aquest mobiliari infantil no estava en òptimes 
condicions i ara que s’ha obert l’escola, no sé si tenen previst canviar-lo, no sé si seria 
bo retirar el que hi ha ara i deixar-lo sense fins que els hi arribi, si és que tenen previst 



 

canviar-lo. I llavors al Sr. Serret, ja veig que ha comentat que estan treballant amb la 
plaça Fèlix Cardona, que era una demanda que ens havien fet els veïns perquè la 
portéssim a plenari, preguntar com està el projecte. Entenc que deuen estar fent 
diferents dissenys d’aquesta plaça, però el que sí que m’agradaria és que tinguessin 
en compte a l’hora de fer aquests dissenys una de les propostes d’ampliació de vial, 
dintre de la mateixa plaça,  que havien fet els bombers en el seu moment per poder 
accedir, i també els vehicles municipals, si mai passés qualsevol cosa al mig d’aquesta 
plaça. 

Sr. Hasko: La actividad de tapas de mercado estaba prevista para octubre, pero no 
hay disponibilidad de paraditas en el mercado para realizarla y como es una actividad 
propiamente del mercado, hemos decidido cambiarla de fecha, postergarla, armarla de 
otra forma, que igual no es ni de tapas, igual es tarde de vermut, pero se está 
programando para más adelante.  

Sra. Borrell: responent a la valoració del Centre cívic, com he dit al principi, ho 
valorem positivament. Hi ha 25 tallers, s’ha optat per donar continuïtat a aquells que hi 
havia,  que funcionaven i que hi havia demanda per part de la població. També se 
n’han obert alguns de nous. Tots els tallers que s’han obert, hi ha força inscripció, 
alguns fins i tot amb llista d’espera, que s’intentarà d’anar reduint, en la mesura del 
possible. La valoració en aquest sentit és positiva perquè tots els tallers han estat ben 
acollits i hi ha inscripcions i tots poden començar. En total hi ha 275 persones inscrites. 
Per tant, creiem que és una dada positiva. Pel  que fa al sistema d’inscripció, és veritat 
que es va canviar. Vam optar perquè vinguessin a l’OAC i creiem que ha funcionat. Ha 
estat des d’aquí que s’ha pogut generar el rebut, perquè poguessin anar a fer la 
matrícula i també la valoració és positiva. Pel  que fa a la pregunta sobre l’exposició de 
l’arxiu, és cert que hi havia prevista la inauguració d’una exposició interactiva,  que és 
Malgrat des del campanar. Estava prevista per aquest dissabte dia 13, però 
malauradament per qüestions tècniques, no estarà acabada i es retarda uns dies, 
esperem que no gaire, però ben aviat la podrem tenir a l’arxiu.  

Sra. Viñolas: certament, hi ha una partida destinada a la previsió de canvis de jocs 
infantils.  

Sra. Ponsa: ja ho sé que hi és la partida, perquè ja la vam deixar, el que jo deia és 
que donat que estan en mal estat, si ara que l’escola està oberta, tenien previst retirar 
aquests jocs que hi ha actualment mentre no se substitueixen pels nous. 

Sra. Viñolas:  certament, hi ha una previsió de canviar els jocs, correcte.  

Sra. Ponsa: no m’està contestant. Mentre que no els hi arriben els jocs, donat que la 
plaça està al costat d’una escola i que els jocs no estan bé, si tenien previst canviar-
los, retirar-los ara actualment. Era aquesta la pregunta, que encara que no arribessin, 
si estan en mal estat, si els retirarien. 

Sr. Serret: com li he contestat al Sr. Roger, hi ha tota la intenció de tirar endavant la 
construcció o la renovació de la plaça Fèlix Cardona, una de les places més grans del 
nostre municipi, en la que hi ha una dotació econòmica, una partida econòmica 
vinculada en el pressupost participatiu. En el que vostè parla que estem fent dibuixos, 
realment, la ciutadania, en el procés, ja va escollir una plaça en concret i aquí, a nivell 
tècnic, tampoc s’està modificant gaire, perquè qui va escollir el format i els usos de la 
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plaça va ser la població, per tant, no tindria massa sentit que comencéssim a tocar 
gaire. Evidentment, hi havia aquestes apreciacions en les que tècnicament s’està 
buscant la fórmula perquè hi puguin accedir aquests camions de gran tonelatge, siguin 
bombers o algun vehicle d’emergència, i que com ja he explicat, hi ha diferents 
regidories implicades, principalment la de Territori és la que hi té un paper clau per 
poder desenvolupar el projecte, i res més a dir-li amb això. Evidentment, el que sí que 
es farà és anar informant, com no pot ser d’una altra manera, a la ciutadania, perquè 
va ser qui va participar en aquest procés, en el moment que engeguem ja l’execució.  

8-F.- Sra. Ponsa: el Sr. Hasko ha dit que la nit de tapes no tenien suficient 
disponibilitat o el que fos, les parades que hi ha actuals, però que això se substituiria 
per un vermut, possiblement. Dir-li que ja he sentit el tema del vermut, corre pel poble, 
i que es vol fer el mateix dia que es fa el vermut solidari. Els demanaria si us plau que 
aquest vermut solidari, que fa molts i molts anys que es fa el dia 6 de desembre, no se 
solapés amb aquest possible vermut que potser vol fer l’Ajuntament.  

Sr. Hasko: se ha propuesto cambiar la fecha, pero no serán el mismo día. 

El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari ,estenc aquesta acta. 
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