ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 15 de setembre de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 22.00 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hi assisteixen
Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés - PSC-CP
Joan Mercader Carbó, Alcalde, que presideix l’acte.
Albert Cuní Ridorsa
Raquel Martín Cuenca, 3ª Tinent d’Alcalde
Òliver Sánchez-Camacho García, 2n Tinent d’Alcalde
Sònia Viñolas Mollfulleda
Isabel Ortiz Vera, 4ª Tinent d’Alcalde
Grup de Junts per Malgrat - JXM
M. Carmen Ponsa Monge, 1ª Tinent d’Alcalde
Miguel Ángel Ruiz Giménez
Mireia Castellà Climent
Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal - ERC-AM
Ramir Roger Artigas
Maria Ester Martínez Tarrés
Ricard Núñez Casanovas
Grup de Convergència i Unió (CiU)
Neus Serra i Bosch.
Jofre Serret i Ballart
Grup de Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu – CUP-PA
Francisco Jesús Márquez Carvajal
Núria Casajuana Vives
Grup del PP
Ana Vega Raya
Amb l’assistència del secretari Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, que dóna fe de l’acte i
de l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras.
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Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels
assumptes inclosos en el següent,
Ordre del dia
1er.- Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 4 d’agost de 2016.
2on.- Aprovació del Compte General de l’exercici 2015.
3er.- Dació de compte del canvi de denominació del GPM de CiU.
4rt.- Aprovació de l’avanç de modificació del POUM en l’àmbit de can Palomeres i
document inicial estratègic, redactat per LIMONIUM, SLU.
5è.- Moció del GPM PDC per la creació d’un fons d’habitatge social a Malgrat de Mar
destinant un habitatge de titularitat municipal a la prestació del servei d’acolliment
residencial d’urgència.
6è.- Moció dels GPM ERC i CUP-PA per declarar Malgrat de Mar municipi per la pau.
7è.- Moció del GPM CUP-PA referent al Pla de Treball per a la reunió amb els veïns
del Barri Malgrat Nord.
8è.- Dació de compte dels decrets 1982 a 2496/2016
9è.- Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 7 de juliol de 2016.
El Sr. Alcalde pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament ha de formular
alguna observació al contingut de l’acta de la sessió celebrada el dia 4 d’agost de
2016, 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 4 d’agost de 2016.
El Sr. Roger manifesta que el grup d’ERC, juntament amb els grups PDC i la CUP,
presentaran per urgència una moció per a instal·lar una senyera catalana en la torre
del parc del Castell.
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2. Aprovació del Compte General de l’exercici 2015.
Antecedents
Vist l'expedient del Compte General corresponent a l'exercici 2015 format per
Intervenció de Fons.
Consideracions tècniques o jurídiques
D’acord amb l'informe de la Comissió Especial de Comptes de data 30 de juny de
2016
Atès que durant el termini d'exposició al públic de l'esmentat compte, obert per anunci
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 11 de juliol de 2016, pel període
reglamentari, no s’han presentat reclamacions, al·legacions ni observacions.
Tenint en compte que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els
articles del 208 al 212 de la RDL. 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Obert el torn d’intervencions
La Sra. Ortiz exposa que, habitualment, la memòria del compte general s’acostuma a
portar al Ple el mes d’abril, però que aquest any, degut a canvis de codificació
comptable duts a terme en l’àmbit estatal, ha estat impossible llistar-les abans i
exposar-les al públic, el que no vol dir que els comptes no estiguessin realitzats per
l’Ajuntament i tancats al mes de març, indicant que el compte general ha estat exposat
al públic, des de l’onze de juliol i que conté un ventall ampli i detallat d’informació
comptable i financera, acompanyada de resums de despeses, ingressos,
estadístiques, gràfics, ratis, etc. que permeten analitzar detalladament la gestió
econòmica de l’exercici 2015, elaborada per serveis econòmics de l’Ajuntament,
liderats pel senyor interventor, destacant que, pel que fa al pressupost d’ingressos, el
total de deutes reconeguts nets d’operacions corrents era de 19.090.986€ (
1.042€/habitant), havent-se executat un 106%, recaptant un 6% més del previst,
apuntant que l’IBI és la font d’ingressos més gran, amb un 34,5% del total d’ingressos
ordinaris, amb un nivell de recaptació d’un 97,1%, que supera el de 2014 en un 0,7%,
essent la mitjana de recaptació per habitant de 359,79€, indicant que la segona font
d’ingressos és la participació de tributs de l’Estat, amb 3.367.000€, que representen un
17,6% del total d’ingressos ordinaris, que representa un augment d’un 4% respecte al
2014, amb una mitjana de recaptació per habitant de 83,78€, apuntant que la taxa per
prestació de serveis de residus municipals, es manté en xifres molt similars al 2012;
que l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana ha
incrementat un 25,4% respecte l’any anterior; que l’impost sobre vehicles ha
experimentat una baixa del 1,6%, essent el total d’ingressos de 940.431€; que l’impost
sobre activitats econòmiques ha disminuït un 1,4% en drets reconeguts respecte al
2014, tot i que el cens ha variat en dos contribuents; que l’impost sobre construccions,
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instal·lacions i obres ha baixat un 44,8%, mentre que, pel que fa al pressupost de
despeses, amb crèdits definitius de 20.844.000€, la xifra d’obligacions reconegudes
netes fou de 20.151.000€, executant un 88,2% del pressupost definitiu, quan l’any
2014 el percentatge va ser de 86,4%, apuntant que les despeses de personal, ha
incrementat un 3%, tot i que els salaris dels funcionaris no ha experimentat cap
augment, congelats des de 2010, ja que es va pagar una part de la part proporcional
de la paga de Nadal de 2012, que representa 79.000€, executant un 98,2% dels
crèdits definitius, en front del 97,8% de 2014. Pel que fa al capítol 2, manifesta que
l’execució de crèdits definitius ha estat un 91,9% vers el 88,3% del 2014, destacant
que, mentre la xifra de crèdits definitius, entre el 2014 i 2015, és de 55.000€, la
d’obligacions reconegudes és de 312.000€, amb un increment de la despesa d’un
4,9% d’un any a l’altra, apuntant que la regidoria de Territori i Medi Ambient és de les
més beneficiades, seguides de Cultura, Governació, Educació, Esports, Acció social i
la resta, indicant, pel que fa al capítol 3, que la despesa financera o interessos per
préstecs i entitats bancàries, ha disminuït un 48,75% del total d’obligacions
reconegudes i que, pel que fa al capítol de transferències corrents, el total
d’obligacions reconegudes és de 659.634€, incloent Malgrat Turisme, incrementant en
un 19% l’import de les obligacions reconegudes l’any anterior, mentre que, al capítol 6,
hi ha hagut un increment respecte al 2014 d’un 239,14%, destinant 3.365.000€ a
inversions, donant, tota aquesta informació, un resultat pressupostari positiu de
606.321€, un resultat pressupostari ajustat de 1.926.449€ i un romanent líquid de
tresoreria per despeses generals de 3.613.948€, amb un superàvit pressupostari de
1.160.528 € a 31/12/2015, que l’Ajuntament podrà destinar a inversions financerament
sostenibles, demostrant, un any més, que dur a terme una política econòmica
equilibrada, eficaç i solvent, sense incrementar els impostos als habitants i fent un
seguiment i control exhaustiu de la despesa, ha aconseguit complir amb la regla de la
despesa, situar el deute viu o percentatge d’endeutament en un 28,5% des del 36,6%
en que estava al 2014, efectuar pagament als proveïdors en terminis inferiors als 30
dies que estableix la llei amb un promig anual de 22,8 dies, oferint els mateixos serveis
als ciutadans, incrementant fins i tot un 3,7% la despesa corrent dels mateixos, repartit
entre totes les regidories, avançant també pagaments d’inversions subvencionades per
la Generalitat, com per exemple la llei de barris, al voltant de 1.000.000€, destacant
que la Generalitat té un deute amb l’Ajuntament, a 31/12, de, al voltant de 2,5 milions
d’euros, afegint que tot això s’ha finançat amb recursos propis, sense demanar cap
préstec, donant les gràcies al departament de Serveis econòmics, liderat pel senyor
interventor, per la seva eficàcia, solvència i professionalitat.
El Sr. Roger comença felicitant als serveis econòmics i a Intervenció en concret,
perquè és un informe molt detallat, avançant que no entraran en el detall de les xifres
perquè pertocarà més quan toqui analitzar el pressupost, recordant que hi ha
constituïts quatre consells municipals, que més que consells sectorials de participació
semblen consells de decoració, ja que s’han reunit una vegada en tot l’any, el que
demostra feblesa pel que fa a la participació de la gent en els assumptes del municipi,
assenyalant que es torna a obviar a la memòria que el municipi pertany, per acord
plenari majoritari, a l’AMI, demanant que el proper any, com a mínim, així es
contempli, assenyalant, que, pel que fa als sous dels regidors, es diu que els
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portaveus tenen dietes per assistència a òrgans de govern i, pel que té entès, no tenen
aquestes assignacions, trobant a faltar informació de vàries àrees de l’Ajuntament, pel
que fa a les seves activitats, com per exemple, el projecte integral del barri del Castell
on es troben detalladament totes les xifres d’ingressos i despeses, però, en canvi, no
es presenten dades de les activitats que s’hi fan i tenen relació amb aquest projecte,
indicant que tampoc les àrees de Joventut i de Salut Comunitària han presentat dades
de l’exercici, i que, li sembla recordar que tampoc l’àrea de Cultura ha fet cap mena de
relació ni explicació de les activitats que han realitzat durant aquest any, destacant
com a coses positives que el Servei local d’Ocupació ha tingut un augment molt
important pels que fa als usuaris del Club de la feina i que les ofertes de feina que
s’estan gestionant, pràcticament, doblen les xifres del 2014, apuntant, finalment que
pel que fa a les empreses que gestionen serveis municipals de forma indirecta, venen
detallades les xifres econòmiques, llevat de l’empresa d’Aigües potables de Malgrat.
La Sra. Ortiz respon que la documentació que falta no hi és perquè se’ls va entregar
molt tard, podent facilitar-li una còpia, indicant, respecte a l’AMI, que no els ha arribat
el pressupost.
El Sr. Roger contesta que els ho faci arribar, ja que és del seu interès conèixer les
activitats anuals d’aquestes àrees.
El Sr. Màrquez replica que el pressupost del cartell de l’AMI sí que han arribat, però
que, el què passa és que no s’ha donat compliment a un acord adoptat ja fa un parell
d’anys.
El Sr. Mercader pregunta al Sr. Roger si es referia a la quota o al cartell.
El Sr. Roger aclareix que la queixa fa referència a que hi ha tota una relació
d’associacions, ens, organismes i xarxes a les quals l’Ajuntament està adherit, excepte
l’AMI, recordant que ell fou designat pel Ple representant davant d’aquesta Associació
de la que l’Ajuntament en forma part, apuntant que el debat de les quotes i del rètol és
un debat pendent, si bé pertany a un altre context.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 8 de setembre de 2016.
Vista la proposta de l’alcaldia, de 6 de setembre de 2016, el Ple, per onze vots a
favor (PSC, JxM i CUP), tres vots en contra (ERC) i tres abstencions (PP i CiU),
ACORDA:
Primer. Aprovar en tot el seu contingut el Compte General corresponent a l’exercici
2015, d'acord amb les dades que figuren en l'expedient.
Segon. Donar compte, en compliment de l’article 218.3 del RDL 2/2004, de 5 de març,
(TRLRHL), dels acords i resolucions contraris a objeccions formulades per l’
intervenció municipal sobre les anomalies detectades en matèria d’ingressos i sobre
els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia.
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Tercer. De conformitat amb el que disposen l'article 201 i 212.5 de l’esmentat
R.D.L.2/2004 i l'article 9 de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes,
remetre el present acord a la Sindicatura de Comptes.
3. Dació de compte del canvi de denominació del GPM de CiU.
Escrit dels regidors integrants del GPM de CiU, senyora Neus Serra i Bosch i senyor
Jofre Serret i Ballart, de data 15 de juliol de 2016 (RE 8021, de 16.7.16), instant la
modificació de la denominació del GPM de CiU pel de GPM Partit Demòcrata Català.
Obert el torn d’intervencions
La Sra. Serra exposa que porten a Ple el canvi de denominació del grup municipal,
recordant que la candidatura de CiU estava conformada, en les darreres eleccions
municipals, per una federació de partits, formada per Convergència Democràtica de
Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya, obtenint la representació de dos regidors,
tots dos adscrits a Convergència Democràtic de Catalunya, resultant que el 18 de juny
del 2015, es va fer pública la dissolució de la federació de CiU i, posteriorment, el 10
de juliol del 2016, es va aprovar la transitorietat de l’activitat política de Convergència
Democràtica de Catalunya al Partit Demòcrata Català, quedant, per tant, els dos
regidors dins de la nova formació política, entenent que, quan és públic i notori que la
federació ha desaparegut, no té cap sentit mantenir el nom del grup, trobant-se més
còmodes treballant, a partir d’ara, amb les noves sigles de PDC, sens perjudici de que
com acabi el tràmit del registre del partit.
El Sr. Mercader dona la benvinguda al Partit Demòcrata Català.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 8 de setembre de 2016.
L’Ajuntament en Ple, pren coneixement de la comunicació del GPM de CiU,
d’acord amb la qual el GPM passa a denominar-se Partit Demòcrata Català.

4. Aprovació de l’avanç de modificació del POUM en l’àmbit de can
Palomeres i document inicial estratègic, redactat per LIMONIUM, SLU.
Antecedents
1. La Junta de Govern Local en sessió de 29-10-2015 va contractar a LIMONIUM, SL,
la redacció dels treballs d’assistència tècnica consistents en la redacció de la
modificació del POUM i pla especial en l’àmbit de Can Palomeres i el seu entorn.
2. El Ple de l’Ajuntament en data 12-11-2015 va acordar suspendre durant el termini
d'un any la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió
urbanística i d'urbanització, i l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació
o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals
connexes establertes per la legislació sectorial, amb excepció de les obres
destinades a l’interès públic, les obres de serveis públic i les obres de consolidació
i protecció dels béns d’interès patrimonial i/o cultural que es podran elaborar
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d’acord amb el que estableix la legislació vigent, en l’àmbit de les Mines de Can
Palomeres. La finalitat d’aquesta suspensió és estudiar la procedència de
modificació del planejament general aplicable. Aquest acord ha estat publicat en el
BOP de 3-12-2015, en el diari ARA de 25-11-2015, i a la seu electrònica municipal
des del 24-11-2015. També s’ha notificat a tots els propietaris de l’àmbit,
mitjançant notificació individualitzada o edicte en el BOE de 21-1-2016, per aquells
que no s’ha pogut practicar.
3. En data 11-8-2016, ha lliurat un exemplar del document d’avanç i del document

inicial estratègic en suport paper i un en suport digital.
Consideracions jurídiques
En data 5-9-2016, l’arquitecte municipal i cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, ha
emès el següent informe:
“1. La documentació presentada és una part dels treballs contractats a Limonium, SL. El
document d’avanç està signat per l’arquitecte Jordi Romero Sabí i l’enginyer agrònom Eduardo
Soler Garcia de Oteyza, tècnic que signa el document inicial estratègic. Els documents s’han
presentat en suport paper i també digital.
2. L’objecte de la modificació és possibilitar les diferents actuacions que permetin posar en
valor els elements ambientals, patrimonials, etnològics i culturals de l’entorn de les mines de
Can Palomeres.
3. Les actuacions preteses fan necessària una modificació de les qualificacions urbanístiques
actuals, també un canvi i ampliació del catàleg, i la redacció d’un o més plans especials.
4. L'àmbit objecte de la modificació té una superfície de 146,8 Ha de l’extrem nord-oest del
terme municipal i es situa en el vessant dels turons de Montagut, de Mas Aragall, d’en Serra i
d’en Dent, abastant exclusivament terrenys classificats com a sòl no urbanitzable.
5. La delimitació coincideix amb dos trams dels límits de terme comuns amb els municipis de
Palafolls i Santa Susanna, i resta també definida pel traçat de la carretera nacional II, si bé se
n’han exclòs els àmbits que estan classificats com a sòl urbà i també els que, en sòl no
urbanitzable, tenen assignada la qualificació de zona de càmping (clau 28).
6. L’àmbit conté en el seu interior un espai inclòs a la Xarxa Natura que forma part d’un LIC
(lloc d’interès comunitari) i d’un ZEC (zones d’especial conservació).
7. La modificació proposa l’assignació d’una nova clau urbanística ‘‘Protecció de l’entorn
patrimonial i natural de Can Palomeres’’ (clau 27-CP) a la totalitat del sòl que abans tenia
assignada la clau 27 (zona de protecció i restauració del paisatge forestal), a excepció de tres
àmbits que passen a tenir la qualificació d’equipaments de nova creació [en l’àmbit de Can
Palomeres] (clau 7b-CP) i d’un altre que passa a sistema de serveis tècnics (clau 4).
8. En els tres àmbits d’equipament esmentats es situen elements constructius que es
consideren de necessària protecció (masia, antiga estació de càrrega de les mines, i caseta
existent que es vol destinar a zona d’anàlisi) per tal d’assolir els objectius globals del sector. La
zona que passa a serveis tècnics està ocupada per instal·lacions de la concessionària del
servei d’abastament d’aigua potable del municipi.
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9. L’avanç conté la definició de les noves claus urbanístiques, els criteris per a la
modificació/ampliació del catàleg, la definició de les característiques de la xarxa de camins de
l’àmbit, i l’establiment de l’àmbit del pla o plans especials a desenvolupar que coincideix amb el
de la modificació.
10. La previsió dels costos associats a les actuacions que es pretén dur a terme s’inclourà en el
document de l’aprovació inicial i estarà detallada en els plans especials que s’han de redactar.
Tot i això, en el document es manifesta que les inversions es consideren ajustades a les
capacitats financeres de les administracions implicades.
11. El document inclou els apartats i la documentació gràfica suficients per a la finalitat a que
es destina.
12. El document inicial estratègic analitza la proposta i relaciona els impactes que les
actuacions poden provocar en el medi ambient sense quantificar-los, atès que l’abast de les
actuacions (treballs i obres d’implantació i règim de funcionament en fase d’explotació) es
definiran en el document per a l’aprovació inicial i en els plans especials posteriors. La
conclusió és que la regulació de l’activitat pública i privada en l’àmbit i la protecció dels
elements naturals i patrimonials presents en el mateix suposen una millora dels impactes
negatius que es produeixen en aquest moment, raó per la qual es valora positivament la
proposta continguda en l’avanç.
Conclusions
Considero que procedeix aprovar ‘‘l’Avanç de modificació del POUM en l’àmbit de Can
Palomeres’’ i el ‘‘Document inicial estratègic’’ redactats per Limonium, SL.”

En data 5-9-2016, la cap de la unitat administativa de l’àrea de territori i
sostenibilitat, ha emès el següent informe:
“1. Normativa aplicable
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei d'Urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
(RLU)
- Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de Plans i Programes, en tot allò que no
s’oposi a la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental.
- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l’impuls de l’activitat econòmica.
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú

2. Anàlisis de la proposta:
a) Objecte:
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Aquest Avanç de Modificació del POUM té per objecte l’adequació del planejament general de
Malgrat de Mar, per tal de posar en valor i protegir els elements ambientals, patrimonials,
etnològics i culturals existents a l’entorn de les Mines de Can Palomeres.
L’àmbit de la modificació abasta una superfície de sòl no urbanitzable de 146,84 hectàres, de
les quals 45,7 estan catalogades com a espai de Xarxa Natura 2000, formant part del lloc
d’interès comunitari (ES5110011) i zona d’especial conservació de les Serres del litoral
septentrional. També inclou el Mas Can Palomeres i les antigues edificacions de l’estació de
càrrega de les mines, ambdós inclosos dins del Catàleg del POUM.
L’interès públic que justifica la modificació del planejament és la protecció dels valors
ambientals (massa forestal, existència d’espècies de fauna en perill d’extinció, importància de
la biodiversitat), patrimonials, etnològics, cultural i històrics, que concórren en aquest espai.
Proposa la definició d’una nova clau urbanística “protecció de l’entorn patrimonial i natural de
Can Palomeres” (27 CP) que inclou l’espai actualment inclòs a la Xarxa Natura 2000 i l’entorn
forestal adjacent, i la creació de tres àmbits qualificats “d’equipaments de nova creació Can
Palomeres” que abastarien la Masia de Can Palomeres, l’estació de càrrega de les Mines de
Can Palomeres, i edificació associada a les mines.
b) Documentació:
L’art. 106 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme (RLU), disposa a l’apartat 1r que “Per facilitar la participació dels ciutadans en la
formulació dels plans urbanístics, prèviament a l’aprovació inicial l’administració competent pot
acordar publicar i sotmetre a informació pública avanços dels instruments de planejament
urbanístic.” Segons l’apartat 6è, l’avanç només és preceptiu en el cas de formulació o revisió
del pla d’ordenació urbanística municipal.
Aquest avanç té per objecte servir de preparació per la redacció d’una futura modificació
puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal en l’àmbit de Can Palomeres; d’acord amb
l’art. 106.4 RLU no seria obligatòria la seva redacció atès que no és tracta d’una revisió del
POUM, sinó tant sols una modificació puntual, no obstant, la corporació local ha encarregat la
redacció d’aquest document preparatori.
El document presentat compleix els requisits de contingut exigits a l’art. 106.2 del RLU, atenent
la seva naturalesa de modificació puntual de POUM en terrenys classificats com sòl no
urbanitzable amb protecció especial. El document recull els antecedents urbanístics d’aquest
àmbit, defineix els objectius de la futura modificació, anàlisi d’alternatives, formula una proposta
d’ordenació.
Inclou també el document inicial estratègic atès que l’instrument de planejament està sotmès a
avaluació ambiental. El document inicial estratègic conté els extrems assenyalats en les lletres
a i b de l’art. 70 RLUC.
c) Subjecció a avaluació ambiental de l’Avanç.
La Disposició final onzena de la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,
determina que són aplicables els seus articles de caràcter bàsic a les Comunitats Autònomes
un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la seva disposició
transitòria primera concreta que la llei esmentada és d’aplicació a tots els plans d’avaluació
ambiental estratègica dels quals s’iniciï a partir del dia de la seva entrada en vigor.
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La Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, estableix el marc
normatiu a Catalunya relatiu a l’avaluació ambiental dels plans i programes que poden tenir
efectes significatius en el medi ambient i que aprova l’Administració de la Generalitat,
l’Administració local o el parlament, d’aplicació en tot el que no s’oposi a la legislació bàsica
estatal.
La Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l’impuls de l’activitat
econòmica, en el seu apartat sisè estableix les regles aplicables a l’avaluació ambiental
estratègica del planejament urbanístic, fins que la Llei catalana 6/2009 s’adapti a la Llei de
l’Estat 21/2013, establint:
“6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les
regles següents:
a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària:(..)
Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de projectes
i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir efectes apreciables en
espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007, del 13 de
desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, o en altres espais del Pla d’espais d’interès
natural.
Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura
autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin
tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei
42/2007 o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural.”
L’àmbit d’aquesta modificació inclou espais inclosos dins de la Xarxa Natura 2000, i l’ execució
de les previsions del nou planejament probablement comportaran projectes que necessitaran
d’avaluació d’impacte ambiental, per la qual cosa, aquesta modificació estarà subjecte a
avaluació ambiental estratègica ordinària.
d) Suspensió de llicències:
El Ple de l’Ajuntament en data 12-11-2015 va acordar la suspensió durant el termini d'un any de
la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i
d'urbanització, i l'atorgament de llicències en l’àmbit de les Mines de Can Palomeres, amb la
finalitat d’estudiar la procedència de modificació del planejament general aplicable. Aquest
acord ha estat publicat en el BOP de 3-12-2015, i per tant, la seva vigència s’exhaureix el 4-122016.
L’article 73 TRLUC disposa:
“1. Els òrgans competents per a l'aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic
poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre la
tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i
d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la
legislació sectorial.
2. L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració
competent a acordar les mesures enunciades per l’apartat 1, en els àmbits en què les noves
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic.L’administració competent
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també pot acordar les dites mesures en el cas que es pretengui assolir altres objectius
urbanístics concrets, els quals han d’ésser explicitats i justificats.
L’art. 74 del TRLUC disposa que els efectes de la suspensió de tramitacions i de llicències per
a àmbits determinats no poden durar més d’un any en el cas regulat per l’apartat 1 de l’article
73, o de dos anys en cas d’acumulació dels supòsits regulats pels apartats 1 i 2 de l’art. 73. Un
cop exhaurits els efectes de l'acord de suspensió, no se'n pot adoptar cap de nou, per al mateix
àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran transcorregut tres anys des de la data
d'exhauriment dels efectes.
L’aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM podrà acordar la suspensió de llicències
durant un any més.
e) Procediment:
L’article 96 del TRLUC preveu que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.
Considerant que es tracta d’una modificació del POUM, es seguirà la mateixa tramitació que
per l’aprovació d’un POUM, incloent l’avanç, malgrat no ser obligatori.
L’art. 21 del RLU disposa que: “Les administracions urbanístiques han de fomentar la
participació dels ciutadans i de les ciutadanes en la tramitació dels instruments de planejament
i gestió urbanístics i, en tot cas, han de sotmetre aquests instruments als tràmits d’informació
pública previstos en la Llei d’urbanisme i en aquest Reglament.”
D’acord amb aquest precepte caldrà sotmetre el documen t a informació pública i notificar
individualment l’acord a totes les persones propietàries de terrenys inclosos dins de l’àmbit a fi
de facilitar la màxima participació ciutadana.
L’art. 23 del RLU estableix que els edictes s’han de publicar al diari oficial o Butlletí Oficial que
correspongui i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o
supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació; també han d’indicar l’instrument o
expedient sotmès a informació pública, el termini d’exposició al públic, l’adreça i l’horari de
l’oficina o dependència en la qual es pot exercitar el dret d’informació, i si s’escau, el mitjà
telemàtic on pot consultar-se l’instrument o expedient. 5 Durant el període d’informació pública
totes les persones, físiques o jurídiques, poden:
a) Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l’instrument o expedient i obtenir-ne
còpia.
b) Presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin
oportú aportar en relació amb l’instrument o expedient sotmès a informació pública.”
El termini d’informació pública es computa des de la darrera publicació obligatòria, d’entre les
regulades en l’apartat 1; quan a més a més, es practiqui la notificació individualitzada, el
còmput, per a cadascuna de les persones interessades, es fa des de la notificació llevat del cas
en què la darrera publicació obligatòria sigui posterior.
Pel que fa als avanços de planejament no s’estableix un termini mínim, no obstant, considerant
la DT 8ª de la Llei 16/2015, es considera que el termini hauria de ser d’un mes.
L’art. 106. del RLU disposa a l’apartat 3r :
“Els suggeriments, alternatives o al·legacions que es presentin en el tràmit d’informació pública
seran analitzats i valorats per l’administració responsable de la redacció del pla, amb l’objecte
de confirmar o rectificar els criteris i solucions generals del planejament. Aquesta valoració
s’expressa mitjançant l’acord d’aprovació inicial de l’instrument de planejament.”
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La Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, en l’apartat 8 estableix:
“8. Els procediments d’avaluació ambiental estratègica iniciats a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta llei es regeixen per les prescripcions de la Llei 6/2009 en allò que no contradigui la
normativa bàsica continguda en la Llei de l’Estat 21/2013 i en la resta, per les prescripcions
d’aquesta normativa bàsica.”
El procediment d'avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic en els casos
que hi està sotmès està regulat als articles 86 bis del TRLUC, 115 del RLUC (en tot allò que no
s’hi oposi, no la contradigui, ni hi resulti incompatible a la normativa legal urbanística i
ambiental atès que no està adaptat al TRLUC, d’acord amb la DT 18ª TRLUC), disposició
addicional 8ª de la Llei 16/2015.
Segons aquests preceptes, el procediment d’avaluació ambiental de plans s’integra en el
procediment d’elaboració dels plans urbanístics i comporta les actuacions següents:
a) L’Avanç del pla ha d’incorporar el document inicial estratègic que es trametrà al
departament competent en matèria d’urbanisme i medi ambient. També es sotmetrà a
informació pública i es notificarà als propietaris de terrenys per tal que puguin fer
propostes i suggeriments.
b) La Direcció General d’Urbanisme en el termini d’un mes a comptar de la recepció de
l’avanç del pla, ha de lliurar a l’òrgan ambiental un informe urbanístic i territorial que
inclogui la valoració de l’adequació de l’avanç a la legislació urbanística vigent,
directrius del planejament territorial i criteris de desenvolupament urbanístic sostenible.
c) L’òrgan ambiental en el termini de 2 mesos ha d’emetre el document d’abast que
incorporarà com annex l’informe urbanístic i territorial, i ho ha de notificar al promotor
del pla.
d) El document de modificació puntual del POUM inclourà un estudi ambiental estratègic,
d’acord amb el document d’abast. Un cop aprovat inicialment es sotmetrà a informació
pública i tràmit de consultes a les administracions públiques afectades per un període
d’un mes.
e) En el termini de tres mesos des de la recepció de la documentació completa, el
departament d’urbanisme i medi ambient ha d’emetre una declaració ambiental
estratègica sobre l’estudi ambiental i un informe urbanístic i territorial sobre els
aspectes del pla relatius a qüestions de legalitat i a qüestions d’oportunitat d’interès
supramunicipal, per tal que puguin ser incorporats en l’aprovació provisional.
f) Competència i quòrum:
D'acord amb l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, modificat
per la Llei 11/1999, (LRBRL) serà competència del Ple l'aprovació inicial del planejament
general.
De conformitat amb l'art. 47.2.ll) de la LRBRL, els acords que correspongui adoptar a la
corporació en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la legislació
urbanística, requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de
la Corporació, és a dir, 9 vots favorables a la proposta d'acord, donat que el número legal de
membres de la Corporació és de 17.”
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Obert el torn d’intervencions
La Sra. Castellà exposa que la JGL, en sessió de 29/10/2015, va contractar a
Limonium la redacció dels treballs d’assistència tècnica consistents en la redacció de
la modificació del POUM, en l’àmbit de Can Palomeres i el seu entorn i que el Ple de
de 12/11/2015 va acordar suspendre durant el termini d’un any l’atorgament de
llicencies de parcel·lació de terrenys d’edificació per estudiar la procedència de la
modificació, manifestant que, en l’àmbit de can Palomeres es troben els restes
d’explotació minera de ferro que s’hi va desenvolupar a principis del s. XX, (vies,
estació de carrega, etc), així com l’antic mas de Can Palomeres, catalogat a la fitxa
núm. 12 del catàleg de patrimoni del POUM i les edificacions d’estació de càrrega de
les mines, resultant que, una part d’aquest àmbit, compta amb una protecció medi
ambiental especifica, atès que està catalogat dins de la xarxa Natura 2000, per la seva
importància a nivell de biodiversitat per la presencia d’una colònia de ratpenats, essent
la classificació actual dels terrenys de sòl no urbanitzable i de zona de protecció i
restauració forestal, sense tenir, però, una protecció especifica en el planejament
municipal, indicant que l’àmbit de la modificació inclou una superfície de sòl no
urbanitzable de 146,84 hectàrees, de les quals, 45,7 h estan catalogades com espai
de xarxa Natura 2000, formant part del lloc d’interès comunitari i zones d’especial
protecció de les serres del litoral septentrional, estant les dues antigues edificacions
incloses dins del catàleg del POUM, essent l’objectiu principal d’aquest avanç de
modificació, la protecció dels valors ambientals, massa forestal, existència d’espècies
de fauna en perill d’extinció, importància de la biodiversitat, valors patrimonials,
etnològics, culturals i històrics que concorren en aquest àmbit, pretenent adequar el
planejament urbanístic per tal de disposar d’eines jurídiques per les actuacions
necessàries per la preservació d’aquests elements i, alhora, poder impedir usos o
obres que els puguin perjudicar, proposant l’assignació d’una nova clau urbanística,
27cp, de protecció de l’entorn patrimonial i natural de Can Palomeres, en tot el sòl que
abans tenia la clau 27, de protecció i restauració del paisatge forestal, llevat de tres
àmbits que passaran a tenir la qualificació d’equipaments de nova creació i un altre
que passa a sistemes de serveis tècnics, apuntant que els tres àmbits son elements
constructius que es consideren de necessària protecció: la masia, l’antiga estació de
carrega de les mines i una caseta existent que es vol destinar a zona d’anàlisis,
mentre que la zona que passa a serveis tècnics està acotada per instal·lacions
d’abastament d’aigua potable, afegint que l’avanç també conté la definició de les noves
clàusules urbanístiques, escriptoris per l’ampliació del catàleg, la definició de les
característiques de la xarxa de camins de l’àmbit i l’establiment dels àmbits de plans
especials a desenvolupar, indicant que, el document inicial estratègic, que també es
presenta, analitza la proposta i relaciona els impactes que les accions poden provocar
en el medi ambient i que, l’avanç i el document es sotmetran a valoració ambiental,
s’enviaran a Urbanisme i Medi Ambient, per tal d’incorporar els informes al document
que es redacti per a l’aprovació inicial, posant a disposició de tots els ciutadans una
copia d’aquesta proposta, tenint intenció també de fer-ne una presentació pública
perquè els ciutadans puguin fer propostes, que s’estudiaran i, si s’escau, seran
incorporades a l’aprovació inicial.
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El Sr. Núñez manifesta que veuen molt positivament aquest Avanç de modificació del
POUM, ja que vol posar en valor i augmentar la protecció actual de tot aquest entorn,
recordant que, des de fa temps, ERC ha mostrat el seu interès i preocupació per
aquest indret i sap greu que el mas de Can Palomeres hagi arribat a aquest estat de
degradació, tot i formar part del catàleg del POUM, com a bé cultural d’interès local, on
l’Ajuntament era responsable subsidiari de protegir-lo, si el propietari no ho feia,
considerant que l’Avanç és un primer document de bones intencions que esperen es
porti a terme el més aviat possible, atès que la voluntat municipal és posar en valor els
elements ambientals, culturals i etnològics existents a la mina de Can Palomeres,
demanant que a l’inventari de camins que acompanya aquest projecte, s’hi afegeixin
les fonts i els arbres més destacats i de més interès, així com que, si és possible, es
tingui en compte en aquest projecte, vinculant-ho d’alguna manera, la conservació i
restauració de la Pilona, ja que és un dels elements que més identifica com a poble,
evitant així perdre una part de la pròpia identitat, apuntant que es podria partir de
l’estudi previ d’alternatives i conservació de la Pilona, de març del 2011, on s’hi
contemplen diverses alternatives de recuperació.
La Sra. Serra manifesta que aquest és un punt que comparteixen i que formava part
del seu programa electoral, per la qual cosa hi donaran suport, desitjant que no quedi
en un anunci de bones intencions, com ha passat, per exemple, amb el Moli de la Sal,
o l’estudi de la Pilona al que ha fet referència el regidor d’ERC, pensant que el que es
vol és un instrument per protegir un àmbit, on ara seria possible fer-hi una certa
explotació forestal, que podria fer perdre elements que formen part d’aquest espai i
que són importants, propiciant que puguin acabar sent algun dia de titularitat pública,
com elements amb un valor històric que permet entendre com eren aquests espais en
un altre moment històric, amb un possible objectiu futur d’educació i de lleure o de
conservació d’aquests elements i de difusió del patrimoni local, afegint-se a la petició
que ha formulat el grup d’ERC, perquè és difícil explicar les mines i el passat miner,
sense la conservació de la Pilona, instant a posar fil a l’agulla, abans no sigui massa
tard.
El Sr. Màrquez manifesta que la CUP està a favor d’aquest projecte de protecció de
l’àmbit de les mines de Can Palomeres, demanant també que es vinculi l’espai de la
Pilona, perquè també forma part d’aquest complex, apuntant que els agradaria que
qualsevol projecte que tingui a veure amb l’ordenació del territori s’obri a la participació
ciutadana i no només a les persones que hi tenen interessos.
La Sra. Vega manifesta que votaran a favor d’aquest projecte.
La Sra. Castellà respon al Sr. Núñez que potser les fonts no haurien d’estar dins de
l’inventari de camins, apuntant que s’hauria d’afegir una nova fitxa de catalogació de
totes les fonts que hi ha a l’espai.
El Sr. Màrquez matisa que es referia també a altres àmbits que potser són més
controvertits.
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Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 8 de setembre de 2016.
Vista la proposta de la regidoria d’Urbanisme, de 5 de setembre de 2016, el Ple,
per assentiment dels disset membres assistents, ACORDA:
Primer. Aprovar “l’Avanç de Modificació del POUM en l’àmbit de Can Palomeres i
document inicial estratègic”, redactat per Limonium, SLU.
Segon. Trametre al departament d’urbanisme i medi ambient l’Avanç i el document
inicial estratègic a fi que que emetin l’informe urbanístic i territorial i el document
d’abast.
Tercer. Sotmetre a informació pública durant un mes l’Avanç i document inicial
estratègic mitjançant la inserció d’anuncis en el DOGC, Butlletí Oficial de la Província,
diari ARA, seu electrònica municipal, per tal de que es puguin formular propostes i
suggeriments, i si s’escauen, altres alternatives. El termini serà comptador des de la
darrera publicació. El document es podrà consultar a les oficines de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat (c/ Carme, núm. 30) en horari de 9 h a 14.30 h i a la seu electrònica
municipal.
Quart. Promoure la màxima difusió de l’Avanç a través dels mitjans de comunicació
local.
Cinquè. Notificar aquest acords als propietaris de terrenys inclosos dins de l’àmbit.
Sisè. Comunicar aquest acord a l’equip redactor
Setè. Facultar al Sr. Alcalde per l’execució d’aquests acords.
5.- Moció del GPM PDC per la creació d’un fons d’habitatge social a Malgrat de
Mar destinant un habitatge de titularitat municipal a la prestació del servei
d’acolliment residencial d’urgència
L’habitatge és un bé de primera necessitat i el seu accés queda definit com un dret en
la normativa internacional, espanyola i catalana. La Declaració Universal de Drets
Humans de l’ONU, en el seu article 25, fixa l’habitatge com un dels drets bàsics que
permet gaudir d’un nivell de vida adequat a qualsevol ésser humà. Per tant, adquireix
la consideració d’un dret fonamental que consolida la resta de drets humans.
L’article 47 de la Constitució Espanyola determina que tots els espanyols tenen dret a
un habitatge digne i que els poders públics promouran les condicions necessàries i
establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret.
En el mateix sentit, l’article 26 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya proclama els
drets en l’àmbit de l’habitatge i el Parlament de Catalunya, en ús de les competències
contingudes a l’article 137 d’aquest Estatut, va aprovar la llei 18/2007, de 28 de
desembre del dret a l’habitatge Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, pensada
especialment per als ajuntaments de Catalunya i les entitats financeres, entre d’altres.
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Ja en el marc de la legislació catalana, la protecció del dret a l’habitatge i l’obligació
d’eradicar-ne els usos anòmals, incloent-hi els habitatges buits, són objecte de l’
esmentada Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, l’article 4 de la
qual determina que el conjunt d’activitats vinculades amb el proveïment d’habitatges
destinats a polítiques socials es configuri com un servei d’interès general per a
assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans.
La situació de crisi econòmica ha suposat per a moltes unitats de convivència
l’empitjorament de la seva situació residencial o la manca d’accés a un habitatge
digne. La situació sostinguda en el temps de reducció de salaris, la precarietat de les
condicions laborals i l’atur, han provocat que moltes unitats de convivència no hagin
pogut mantenir habitatge en règim de compra mitjançant un crèdit hipotecari, els
elevats preus dels habitatges en règim de lloguer degut a l’escassetat, i les dificultats
de les polítiques públiques per aconseguir un parc d’habitatge públic per a les
persones i unitats de convivència més vulnerables, propicien que molts col·lectius no
pugui resoldre les seves necessitats residencials.
Segons dades del Banc d’Espanya més de 36.900 famílies, en concret 36.929, van
perdre casa seva durant el 2015, a vegades per un acord amb el Banc per lliurar-la, el
que va succeir en 18.990 ocasions, però també per decisió judicial, ja que hi va haver
17.939 desnonaments.
En aquest context social i econòmic un pis buit és una anomalia. De fet, un instrument
de la Llei 24/2015 per a garantir la funció social de la propietat i augmentar el parc
d’habitatges assequibles de lloguer és l’ establert a l’article 7: la possibilitat que
l’administració pugui declarar la cessió obligatòria d'habitatges per a incorporar-los al
Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials, en el cas d’habitatges buits que
siguin propietat de persones jurídiques i sempre que es compleixin un seguit de
condicions. En concret, l’article estableix que una Administració Pública pot obligar al
propietari a cedir el seu habitatge buit en les següents circumstàncies: l’existència al
municipi d’habitatges buits que siguin propietat de persones jurídiques.
L’Ajuntament de Malgrat de Mar disposa d’un habitatge de titularitat municipal a
Malgrat de Mar situat al carrer Eivissa que actualment es troba buit i no fa cap funció
social.
Obert el torn d’intervencions
La Sra. Serra donà lectura a la moció.
El Sr. Roger manifesta que tant la creació del fons d’habitatge com la redacció d’un
reglament que en garanteixi el bon funcionament, suposen uns avenços necessaris en
una matèria en la que malauradament governs locals anteriors no han estat gens àgils
ni actius a l’hora de buscar solucions, destacant que ja són gaire bé deu anys des de
l’inici de la crisi i son moltes les persones que, durant aquest temps, han patit i
pateixen problemes d’habitatge, com la pèrdua del mateix i el desnonament, convidant
a treballar tots plegats, perquè la gent que es troba en dificultats, ho agrairà,
considerant que aquestes propostes no són incompatibles amb altres mesures que el
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govern tingui previstes i poden ajudar a transmetre el missatge a la població de que
l’Ajuntament de Malgrat fa camí, amb determinació, per resoldre aquesta problemàtica,
concloent que el seu vot serà favorable als acords proposats.
La Sra. Casajuana avança que votaran a favor, ja que totes les mesures que s’iniciïn
en relació a l’habitatge son molt positives, manifestant, però, que arriben tard,
recordant que, quan van entrar al Consistori, un dels problemes principals que van
veure és el de l’habitatge, amb moltes persones que no tenen capacitat econòmica,
molts pisos ocupats amb famílies i nens, fent esment a que, el 6/2/2014, ja es va
aprovar en un Ple actualitzar el Pla municipal d’habitatge, activar la inspecció i iniciar
procediments sancionadors, però que no es va fer res, apuntant que, posteriorment, el
mes de gener, des de la regidoria d’Habitatge, es van aprovar dos línies de
subvencions, amb 20.000€ destinats als habitatges adscrits a la borsa i 20.000€
destinats a habitatges que s’incorporessin de nou, si feien obres per fer aquest
habitatge habitable, aprofitant per preguntar al regidor com està aquest tema, apuntant
que,a partir d’aquí la CUP va veure que la llei possibilitava també el fet de que, si
s’obrien aquestes línies de subvenció, l’Ajuntament podia entrar a sancionar els
habitatges abandonats, considerant que l’Ajuntament ha de fer molt en aquesta
qüestió, perquè arriba tard, indicant que els bancs tenen molta responsabilitat i no s’ha
de tenir por a l’hora de sancionar a les entitats financeres.
La Sra. Vega manifesta que votaran a favor, considerant que tothom ha de tenir un
habitatge digne i que, en aquests moments, hi ha moltes famílies que es troben amb
aquesta mancança.
El Sr. Cuní manifesta que la moció és important, perquè permet afegir-la a un bloc de
mesures que s’estan treballant, com la línia d’ajut a l’habitatge, que està sobre el 50% i
a la de les reformes, que està una mica per sobre, apuntant que el servei que es dóna
des de l‘Oficina Local d’Habitatge, principalment, consisteix en tramitar ajuts pel
pagament del lloguer, havent tramitat, des que es va obrir fins desembre del 2015, uns
983 ajuts, apuntant que a les persones adscrites a la borsa d’habitatge que tenen
problemes de pagament, se'ls tramita l’ajut de la Generalitat o la que es pugui donar
per part de l’Ajuntament, sens perjudici de les prestacions econòmiques especials
d’urgència, quan la persona arriba a un punt més crític, de les que se n’han tramitat
173, essent també un objectiu important que hi hagi pisos buits, havent firmat, des de
l’inici, 108 contractes, existint, actualment, uns 55 pisos llogats a la borsa d’habitatges,
procurant que s’abaixin el preus per intentar ajudar, en la mesura del possible, a la
persona que necessita el pis, indicant que s’han tramitat 1926 cèl·lules d’habitabilitat, a
part de donar els serveis d’assessorament, ajuts i treball en xarxa, considerant que la
moció del PDC anirà molt bé per donar més volum i més valor a la futura taula
d’habitatge, que ha de ser una eina important per fer força conjuntament davant del
problema de l’habitatge, afegint que l’inspector ha començat amb les prospeccions per
detectar quins son els pisos i en quin estat estan, concloent que votaran a favor de la
moció.
La Sra. Ponsa manifesta que donaran suport a la moció.
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La Sra. Serra manifesta que el seu grup s’ofereix per treballar i, entre tots, construir un
bon projecte d’habitatge social, agraint a tots els grups que hagin recolzat aquesta
proposta, pensant que les seves aportacions seran molt importants per fer un projecte
sòlid, destacant que aquesta moció no té un calendari per entendre que tothom es
prou conscient de la problemàtica que hi ha i de la urgència que requereix, apel·lant a
la responsabilitat de cadascun, advertint que, per això, no acceptaran excuses ni
demores, dient que l’ha sorprès que el Sr. Cuní, que és el responsable d’habitatge en
aquest moment, hagi oblidat en la seva exposició el fantàstic projecte dels habitatges
dotacionals de Malgrat, tema que haurà d’abordar la taula d’habitatge, perquè hi ha
una empresa que es va adjudicar una obra que no ha fet mai, amb un aval dipositat,
essent necessari prendre una decisió al respecte i posar fil a l’agulla amb aquest
projecte que està aturat, recordant que l’any 2003, ja estava en el programa del PSC,
com una realitat, amb foto i tot, i que, l’any 2016 no hi ha ni un habitatge social, el que
representa una injustícia per la resta de malgratencs, concloent que. Hi ha hagut molts
fracassos en aquesta matèria, i que, aquesta vegada no acceptaran que això acabi en
un calaix.
El Sr. Mercader, en relació amb el projecte esmentat per la Sra. Serra, manifesta que
van fer una visita a la Diputació de Barcelona, implicada en aquesta construcció, i que,
ara la taula d’Habitatge pot ser un bon mecanisme per decidir tots plegats si es renova
aquest contracte o si es resol, podent ser una de les primeres decisions que adopti
aquest òrgan.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 8 de setembre de 2016.
Vista la moció del GPM PDC, de 23 d’agost de 2016, el Ple, per assentiment dels
disset membres assistents, ACORDA:
Primera. Destinar l’habitatge del carrer Eivissa propietat de l’Ajuntament de Malgrat de
Mar a habitatge d’inclusió social i emergència per a casos de serveis socials que
tinguin el perfil per accedir-hi.
Segona. Crear un fons d’habitatges de lloguer social destinat a cobrir les necessitats
de les persones i les unitats de convivència residents al municipi en situació d’exclusió
social i/o residencial per motius econòmics, d’urgència social i per aquelles situacions
especials i d’emergència derivades de la pèrdua o del risc de pèrdua de l’habitatge, o
d’altres situacions similars com l’habitatge precari, sobre ocupat o l’infrahabitatge.
Tecera. Iniciar el més aviat possible els treballs de redacció d’un Reglament del fons
d’habitatges de lloguer social de l’Ajuntament de Malgrat que tingui per objecte definir
els criteris d’accés a les diferents modalitats d’habitatge, així com el Reglament de
règim intern del fons d’habitatges de lloguer social, establir el règim organitzatiu i de
funcionament, i el règim disciplinari dels habitatges temporals d’inclusió social amb
suport socioeducatiu de gestió municipal.
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6.- Moció dels GPM ERC i CUP-PA per declarar Malgrat de Mar municipi per la
pau.
Antecedents
El valors de pau i democràcia que caracteritzen el poble de Malgrat de Mar i en
general el poble de Catalunya son contraris a les mostres d’ostentació de força i
apilament d'armes, sortosament desfasades en el temps.
En ocasions i en municipis veïns, apel·lant a la llibertat de culte s’han realitzat
desfilades militars, que amb el pretext de formar part d’una processó religiosa, s’han
convertit en manifestacions d’exaltació de la violència i el feixisme.
Alhora veiem també amb preocupació la disposició per part de l’Ajuntament del
municipi veí de Santa Susanna d’organitzar l’anomenada “Festa del cel”, en la que hi
destaca la participació d’un gran percentatge d’aparells pertanyents a l’aviació militar.
Recentment el Parlament de Catalunya ha aprovat una moció on s’insta al Govern,
entre altres coses, a prohibir els actes d’exaltació d’allò militar i de legitimació de la
violència i de les armes.
Atès que el municipi de Malgrat de Mar està lliure d’instal·lacions i espais estrictament
militars on desenvolupar activitats relacionades amb l’entrenament o les maniobres
dels exèrcits.
Obert el torn d’intervencions
La Sra. Martínez exposa que els valors de pau i democràcia que caracteritzen el
poble de Malgrat de Mar i, en general, al poble de Catalunya són contraris a les
mostres d’ostentació de força i apilament d’armes, sortosament desfasades en el
temps, considerant que un dels motius pels quals l’exèrcit voldria fer una ostentació de
força, seria donar un missatge de fortalesa cap als veïns immediats, un missatge
totalment desfasat de veïns propers, aliats de l’OTAN o veïns no militarment aliats,
però amb els que existeixen convenis de col·laboració amb comerç i pesca, dient que
un altre motiu pel qual un exercit voldria fer ostentació de força i, sobre tot, de
capacitat d’exercir-la, seria per donar un missatge, més en clau interna, pensat en la
població civil, com en el passat a Catalunya i, especialment, a Barcelona, vàries
vegades bombardejada, sempre per l’exèrcit espanyol o els seus aliats, manifestant
que no cal dir que aquest missatge, abolit pels valors de democràcia i en el context de
defensa europea, on la mobilització dels exercits està gestionada per un comandament
internacional, queda totalment descartada, no veient, per tant, la necessitat
d’exhibicions de capacitats bèl·liques, apuntant que, en ocasions i en municipis veïns,
apel·lant a la llibertat de culte, s’han realitzat desfilades militars que, amb el pretext de
formar part d’una processó religiosa, s’han convertit en manifestacions d’exaltació de
la violència i del feixisme, mostrant la vinculació que encara existeix entre l’exèrcit i
organitzacions d’extrema dreta, tot i l’esforç d’una suposada modernització dels
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darrers anys, recordant a aquella nefasta aliança Estat-Església-Exèrcit, que la
població civil espanyola i, especialment, la catalana va patir no fa tants anys, veient
també amb preocupació la disposició d’altres ajuntaments d’organitzar l’anomenada
Festa del Cel, en la que destaca la participació d’un gran percentatge d’aparells
militars, tornant a convertir una festa o exhibició fins i tot esportiva, en una demostració
d’habilitats i capacitats militars, recordant que, recentment, el Parlament de Catalunya
ha aprovat una moció on s’insta al govern, entre d’altres coses, a prohibir els actes
d’exaltació militar i de la legitimació de la violència de les armes, matisant que, no
neguen la necessitat dels exercits que, en la futura Constitució catalana, hi haurà
oportunitat de definir i de concretar, si s’escau, les seves tasques, sinó la necessitat de
fer ostentació de força, de l’exaltació de la violència, de l’enaltiment d’allò militar i de
les habilitats per exercir la força o haver-la exercit i, sobre tot, d’influenciar un col·lectiu
tant sensible com els menors, vetant la seva presència en centres educatius. Continua
dient que el municipi de Malgrat de Mar està lliure d’instal·lacions i espais estrictament
militars, on desenvolupar activitats relacionades amb l’entrenament i les maniobres
dels exèrcits, , expressant, amb tot, la voluntat de mantenir la població lluny d’aquestes
maniobres en un futur, en coherència amb els valors de la pau, es proposa declarar
Malgrat de Mar municipi per la pau, expressar la voluntat de renunciar a organitzar o
col·laborar directa o indirectament o per omissió amb cap tipus de desfilada,
maniobres o actes d’enaltiment del militar i de els activitats per exercir la força o per
haver-la exercit, incloent commemoracions i condecoracions per actes de guerra o
violència, renunciar a l’organització de qualsevol esdeveniment que compti amb la
participació d’armament, vehicles naus o aeronaus militars en actiu, deixant a banda
aquesta definició per representacions culturals, teatrals o similars, així com la
participació de vehicles antics, que encara que d’origen militar o fent-se en possessió
d’armes estiguin aquestes fora de servei i justificades pel seu valor històric, no estant,
per tant, vetades representacions de romans armats o trabucaires, per exemple, ni
vehicles antics que amb valor històric o cultural, evitant la presencia de l’exèrcit en
qualsevol centre educatiu de formació de menors, col·lectiu especialment vulnerable i
influenciable per les seves ficcions mediàtiques i de la pròpia propaganda de
reclutament que amaguen el veritable drama de la guerra, ja que, tot i que, en
ocasions, aquest col·lectiu militar desenvolupa tasques humanitàries, té, entre d’altres i
com a principal missió, defensar la integritat territorial del regne d’Espanya i, sota el
comandament suprem del Rei i prèvia autorització de les Corts generals, declarar la
guerra, no podent desvincular una tasca humanitària de l’altra bèl·lica, a diferencia
d’altres col·lectius humanitaris no armats, concloent que una de les missions està
directament enfrontada a la voluntat d’una majoria del poble de Catalunya i sota
comandament d’una persona que no ha estat triada democràticament, sinó que
imposa els que considera els seus drets dinàstics en contra d’una important part de la
població que prefereix els valors republicans d’igualtat, llibertat i fraternitat.
La Sra. Serra avança que donaran suport a aquesta proposta en compartir els
objectius i l’esperit del text, perquè diferencien també la tasca humanitària que fa
l’exèrcit, de tot allò que pot suposar una exaltació militar que pot tenir una altra
connotació, recordant que, efectivament, a Malgrat no hi ha hagut mai episodis de
maniobres militars, però que el PSC va tenir iniciatives tan estrambòtiques com el
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turisme militar, quan la Sra. Campoy i la Sra. Chacón anaven al Ministeri de Defensa
a buscar militars per portar-los a Malgrat, el que fou un rotund fracàs.
El Sr. Màrquez manifesta que a l’explicació de la companya d’ERC, només afegirà
que, a la pàgina web de las Fuerzas Armadas, el primer que s’hi diu, quan un vol ser
militar, és: “ser militar es aspirar a tener una vida diferente, llena de emociones fuertes
y experiencias inolvidables”, instant a replantejar quina és la funció i quins son els
valors que transmet l’exèrcit.
La Sra. Vega avança que votarà en contra, negant, - com es diu a la moció -, que
s’hagin realitzat desfilades militars que, amb el pretext de formar part d’una processo
religiosa, s’han convertit en manifestacions i exaltació de la violència i del feixisme,
manifestant que hi era present i, en cap moment, hi hagué res de violència, apuntant
que tampoc l’exèrcit ha anat mai a un col·legi, concloent que, tot i respectar-la, no
entén la postura d’alguns.
La Sra. Ponsa manifesta que donaran suport a aquesta moció.
El Sr. Mercader manifesta que estan d’acord amb el tema que planteja la moció, si era
per evitar l’enaltiment militar i la vinguda dels legionaris o la Festa del Cel, apuntant,
però, que l’exèrcit també efectua tasques humanitàries, cosa que no s’expressa en la
moció, encara que la majoria de grups n’hagi fet esment en el seu argumentari, per la
qual cosa proposa afegir-hi un en el que es digui que l’exèrcit podrà dur a terme
tasques relacionades en l’àmbit d’intervenció en catàstrofes, incendis forestals,
activitats científiques, cartografia i tot el que estigui relacionat amb la seguretat dels
ciutadans del municipi, indicant que si s’incorpora hi votaran a favor, ja que amb la
resta i estan d’acord.
La Sra. Martínez respon que no accepten fer aquest canvi, entenent que no es pot
separar la imatge del militar encara que faci accions humanitàries o estigui en una
manifestació religiosa, afegint que, si es vol explicar als infants el que poden fer les
persones per ser solidaries i ajudar als altres, hi ha moltes associacions, ONG, que
són ben properes.
El Sr. Màrquez manifesta que aquesta moció no nega pas l’entrada a l’exèrcit per
intervenir en cas d’emergència social, sanitària o de catàstrofe, indicant que l’exèrcit
de l’estat espanyol és fosc i amb una mentalitat ancorada al segle XIX, citant, tot
seguit, les frases següents: “la guerra és la manera d’aconseguir la pau”(Pablo
Escobar), “si vols la pau, prepara’t per la guerra”(proverbi romà), “la pau no és un
objectiu que busquem sinó un mitjà pel qual arribem a aquest objectiu”(Martin Luther
King), “no és possible mantenir la pau utilitzant la força, només pot aconseguir-se
mitjançant la comprensió”(John Lennon), apuntant que el pressupost de l’exèrcit
espanyol està dividit i no s’integra només pel pressupost del Ministeri, sinó que en
altres ministeris com: Educació, Sanitat o Ciència, també estan encoberts els seus
pressupostos, suggerint que, si realment es volen grups de gent ben preparada per
intervencions humanitàries, tot el pressupost que es destina a despesa militar es
podria destinar a despesa social i a altres entitats que, des del foment de la cultura de
la pau i de l’educació de la pau, estan portant a terme accions humanitàries que ni
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l’exèrcit espanyol es veu en cor de fer, oposant-se la CUP a que s’afegeixi el punt
suggerit pel PSC.
La Sra. Serra manifesta que la moció en cap moment diu que l’exèrcit no pugui
intervenir si un dia hi ha un foc i, si fos el cas, seria benvingut, indicant, però, que
l’esperit de la moció és un altre, recordant que dins de l’exèrcit també hi ha veus que
amenacen als catalans amb intervencions militars, la qual cosa, en un Estat
democràtic, resulta molt fort i eclipsa la vessant humanitària que pugui tenir, sobre tot
quan tampoc ningú surt a desmentir-ho, essent del parer de mantenir la moció tal com
ha estat presentada.
El Sr. Mercader contesta que també comparteixen l’esperit de la moció, trobant
solsament a faltar aquesta part referida a les tasques humanitàries que fa l’exèrcit,
sense voler generar més debat, concloent que, si s’hagués acceptat, votarien a favor,
però que, en no ser així, s’abstindran.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 8 de setembre de 2016.
Vista la moció dels GPM ERC i CUP-PA, de 2 de setembre de 2016, el Ple, per deu
vots a favor (ERC, CUP, PDC i JxM), un vot en contra (PP) i sis abstencions
(PSC), ACORDA:
Primer. Declarar Malgrat de Mar municipi per la pau.
Segon. Expressar aquesta voluntat mitjançant la renúncia a organitzar o col·laborar,
directa o indirectament o per omissió, en cap tipus de desfilades, maniobres, o actes
d’enaltiment d’allò militar i de les habilitats per exercir la força o per haver-la exercit.
Tercer. Renunciar a l’organització de qualsevol esdeveniment que compti amb la
participació d’armament, vehicles, naus o aeronaus militars en actiu.
Quart. Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació.
Cinquè. Publicitar aquest acord als mitjans de comunicació de titularitat municipal.

7. Moció del GPM CUP-PA referent al Pla de Treball per a la reunió amb els
veïns del Barri Malgrat Nord.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 8 de setembre de 2016.
Obert el torn d’intervencions
La Sra. Casajuana exposa que aquesta proposta finalment l’encapçalarà la CUP, ERC
i PDC i la votaran a favor tots els grups, en tractar-se d’una proposta de tothom per a
tothom, recordant que el mes de juliol es va aprovar realitzar una trobada amb els
veïns i veïnes de la zona de Malgrat nord, per saber com es trobaven, si hi havia
problemes de convivència o si es podia millorar en algun aspecte, deixant molt clar
que la filosofia de l’Ajuntament és poder reunir-se amb els veïns d’arreu, tractant-se
d’un document força ampli, que en síntesi estableix que: es convocarà a partir d’avui
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en un termini de quinze dies, perquè les persones d’aquella zona interessades puguin
presentar una sol·licitud per formar part d’una taula d’organització del fòrum ciutadà
d’aquella zona, que estarà formada per deu persones del barri i un membre de cada
grup municipal, que no caldrà que sigui regidor/a; passats els quinze dies, dintre dels
cinc següents, per decret d’alcaldia es convocarà la taula, que haurà de decidir el dia i
el lloc per realitzar aquest fòrum, triar qui formarà part de la mesa que el conduirà, la
qual estarà formada per un secretari, dos portaveus i per qui conduirà i resoldrà
incidències el dia del fòrum, i també consensuar els temes que es posaran a debat
aquell dia, perquè les persones puguin anar rumiant quins són els suggeriments o
problemes que volen que siguin objecte de debat, sens perjudici que, com en tota
reunió, hi haurà un torn obert de precs i paraules, destacant que l’Ajuntament vol estar
en una posició passiva a l’hora de la realització d’aquest fòrum, per bé que qui el
presentarà i tancarà serà, lògicament, l’alcalde, com a màxim representant de la
institució de l’Ajuntament, no volent que sigui un debat de polítics, sinó un debat de la
ciutadania sobre qüestions socials, qüestions polítiques i qüestions veïnals, no
escatimant recursos perquè totes les persones estiguin assabentades d’aquesta fòrum
i, sobre tot, ser receptor de les conclusions que en puguin sorgir, perquè si són viables
i hi ha pressupost, s’hauran d’executar, desitjant que aquesta iniciativa comenci bé,
sens perjudici de que, si hi ha qüestions que no acabin de sortir bé, es modifiquin de
cara a fòrums futurs.
El Sr. Roger celebra que s’hagi pogut arribar a aquest consens, esperant que aquesta
prova pilot de participació que s’inicia en el sector de Malgrat Nord, degut als
problemes que s’han anat captant els últims mesos allà, es porti a terme de manera
positiva i es pugui anar repetint en diferents zones del municipi, animant a tota la gent
d’aquella zona a que hi participi per fer-se escoltar i poder-los ajudar, cedint-los tot el
protagonisme.
La Sra. Serra manifesta que aquesta proposta ha estat fruit d’un treball col·lectiu que
s’ha fet amb els grups del Consistori, estant molt satisfets de com ha quedat
configurada aquesta convocatòria, essent una experiència que pot servir per altres
barris i zones de Malgrat, destacant que no han volgut de cap manera una taula
tutelada per l’Ajuntament, sinó que als veïns se'ls doni una eina i que siguin ells que
s’organitzin, tenint molt interès en veure com funciona, convidant als veïns de Malgrat
Nord perquè s’impliquin i participin en aquesta convocatòria perquè surti una taula igui
dinàmica i viva.
El Sr. Mercader anima també a que tothom hi participi, perquè aquest és l’objectiu
fonamental i s’expressin els problemes, per tal de que els polítics en prenguin nota i
comencin a treballar conjuntament amb la ciutadania per tal de resoldre’ls, concloent
que finalment ha prevalgut l’interès comú de tots, esperant que aquesta prova que surti
reeixida, el que representarà un èxit de Malgrat, en general, atès que els polítics
quedaran en un segon pla.
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Vista la moció consensuada en el dia d’avui per tots els grups municipals, el Ple,
per assentiment dels disset membres assistents, ACORDA
Primer. DEFINICIÓ I OBJECTIU: És un mecanisme de participació ciutadana puntual
que permet assolir l’objectiu que es planteja a la moció aprovada el mes de juliol del
2016 per tots els grups municipals que va ser la de “convocar als veïns i veïnes de
Malgrat Nord per escoltar les seves demandes/preocupacions i/o suggeriments en
relació al Barri en el que viuen”. I, a més a més, creiem necessari, a posteriori de la
realització del Fòrum, establir un diàleg obert amb tots els veïns/ens per treballar les
propostes i/o problemàtiques que sorgeixin fruit de la trobada.
Segon. CONVOCATÒRIA DE LA TAULA D’ORGANITZACIÓ DEL FORUM
CIUTADÀ. Convocar formalment la creació d’una taula d’organització per a executar
l’acord pres en el ple de l’Ajuntament que serà formada per 1 representant per grup
municipal, que no caldrà que sigui regidor, més un màxim de 10 persones vinculades
al Barri.
Tercer. TERMINI: Obrir un termini per presentar sol·licituds de participació en aquesta
taula no superior a 15 dies des de l'aprovació d'aquest acord al Ple. Pel cas que
passat aquest termini no hi hagués ni 5 persones inscrites, s'ampliarà el mateix en 5
dies més. Els dies s'entandran hàbils.
Quart. DIFUSIÓ: Fer difusió, per tots els mitjans (radio, web, xarxes socials, agent
informador al barri, cartes, ...) a la població (individus i col·lectius) sobre la
convocatòria de la creació de la taula i la possibilitat de formar-ne part presentant
instància a l'Ajuntament. (en cas d'excés del nombre de sol·licituds, l'admissió es farà
per sorteig). També s'instal·larà una “parada” informativa i de recull de sol·licituds en el
barri (uns dies i unes hores).
Cinquè. CONSTITUCIÓ DE LA TAULA: Passat el termini de recepció de sol·licituds i
dins els següents 5 dies hàbils es constituirà la Taula i es convocarà la primera sessió
de treball mitjançant Decret d'Alcaldia.
Sisè. ACORD DE CONVOCATÒRIA: Es notificarà a tots els integrants de la taula amb
expressió del dia, hora i lloc de realització. Els integrants de la taula valoraran si és
necessari una segona sessió de treball.
Setè. TREBALL DE LA TAULA D'ORGANITZACIÓ:
1.- Forma:
Elecció de la Mesa del fòrum ciutadà: Secretari, moderador i portaveus (mínim 2) de la
taula d’organització i del fòrum. El Secretari serà l’encarregat de prendre acta. El
moderador farà la funció pròpia d’assignació de torns de paraula. Els portaveus seran
responsables de l’acció comunicativa de la Taula i de tot allò relacionat a la realització
del fòrum ciutadà (En cap cas poden ser els Regidors o les persones designades pel
Grup Municipal que participin de la Taula d'Organització).
Decidir i consensuar l'espai, el dia i l’hora de la realització de l'Assemblea.
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2.-Fons
Decidir i consensuar els temes que es posaran a debat el dia del fòrum ciutadà. (Els
temes a debat hauran estat publicitats i traslladats a totes les persones del Barri
perquè facin les aportacions pertinents el dia del fòrum ciutadà).
•

L’abast de la convocatòria

•

Els instruments previstos perquè es doni el debat.

•

Decidir i consensuar les dinàmiques i normes del fòrum ciutadà.

•

Decidir i consensuar resolució d'incidències.

•

La forma com es recolliran les aportacions ciutadanes per ser tingudes en
compte.

•

Els mitjans per informar dels resultats del debat i de la seva incidència.

•

Tot allò que la taula decideixi de manera consensuada.

Vuitè. FUNCIONAMENT FÒRUM CIUTADÀ: Serà la taula qui decidirà el
funcionament del fòrum tal i com s'ha indicat anteriorment. Tot i això, els grups
municipals acorden que:
Serà l'Alcalde qui donarà la benvinguda i tancarà la jornada del Fòrum com a màxim
responsable de l'Ajuntament
En el debat no intervindran regidors/es de l'Ajuntament per dos motius:
−

Perquè és un espai de participació ciutadana.

−

Perquè no es vol generar un debat entre els polítics, sinó un debat social,
veïnal i de polítiques (si s'escau) entre les persones que conviuen al barri.

Novè PUBLICITAT: L'Ajuntament farà publicitat constant i ininterrompuda de
l’Assemblea de Malgrat Nord (des de la mateixa convocatòria fins que aquesta s’hagi
realitzat).
Desè. CONCLUSIONS: Amb tota la informació recollida, tant de la taula
d’organització, com del fòrum ciutadà, es presentaran unes conclusions que, com a
mínim, contindran: les respostes a les preguntes concretes i l'estudi i viabilitat dels
suggeriments sorgits de la ciutadania. Els suggeriments que a posteriori es valorin com
a possibles per tots els grups municipals seran vinculants. En la mesura de lo possible,
es treballarà per donar continuïtat a la iniciativa amb la finalitat d'empoderar als
veïns/ens.
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8.- Dació de compte dels decrets 1982 a 2496/2016
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets dictats per l’Alcaldia, des del 1982 al
2496/2016.
8-A.- El Sr. Màrquez manifesta que observen que l’ordenança d’ocupació de via
pública ha fet augmentar els decrets que hi ha en aquest sentit, demanant si es farà
una valoració amb els comerciants i els afectats per veure com s’ha dut a terme
l’ordenança, recordant que ja fa uns quants plens que venen exposant el tema de
l’alcohol al carrer i de l’oci nocturn., destacant que hi ha 39 decrets referits a la zona
d’oci nocturn o la seva influencia, que seria el passeig Marítim, que tenen a veure amb
drogues, “botellons”, baralles, la possessió d’un puny americà i d’una navalla de
gairebé 28cm (aquesta darrera al centre del poble), apuntant que la policia fa la seva
tasca, però sorprèn que hi hagi un augment en proporció amb altres decrets,
destacant-ne un, de data 8/6/2016, en el que es posa de manifest que els mossos
d’esquadra van atendre una menor amb una intoxicació etílica, havent de ser
traslladada a l’hospital de Calella, degut a que varis menors de 16 anys havien
consumit alcohol en un bar, situat al passeig, indicant que el pare de la menor atesa a
l’hospital, ha presentat denuncia, existint testimonis d’altres menors que corroboren els
fets denunciats i que en el local no solament deixen entrar als menors, sense
comprovar l’edat, sinó que, a més, els venen alcohol, considerant que això és molt
preocupant, fent esment també a que vuit persones van fer ús dels inflables de l’av. del
Pins, a les 7 del matí, d’un dissabte o un diumenge, i la policia va obrir atestat,
imaginant que aquesta gent deuria anar en un estat etílic bastant important,
considerant que això se n’està anat de les mans, reiterant el que ja va dir en el ple de
juliol, és a dir, que la solució s’ha de trobar amb consens entre els empresaris de la
zona d’oci, la policia local, els mossos d’esquadra i el Consistori, i que el senyor
alcalde respongué que li semblava positiu que es produís aquest debat, instant doncs
a que es convoqui aquesta taula d’oci nocturn.
El Sr. Mercader respon que per demanar que es fes la taula no calia donar tants
detalls de tots els decrets, considerant que en un municipi turístic que a l’estiu passa
de 18.000 a 40.000 habitants, que s’hagin donat els casos que ha esmentat amb la
quantitat de gent que passa per la zona turística, dir que se’n va de les mans, és força
exagerat, matisant que això no vol dir que ho justifiqui, però sí que, per ser més
objectius, es podria comparar amb altres zones turístiques de la costa, reiterant, això
sí, que li sembla interessant debatre a la taula, amb els hotelers i els empresaris de la
zona, quina mena d’oci nocturn es vol.
El Sr. Màrquez replica que, per part seva, considera que sí s’està anant de les mans,
tenint en compte que no s’ha acabat l’estiu i que els decret examinats s’acaben a
mitjans d’agost, sospitant que els que vindran encara confirmaran aquesta percepció,
ignorant quina solució es vol donar, més enllà de veure que alguns nois que han
consumit drogues van a un programa de l’hospital de Calella, on participen en uns
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tallers i se'ls rebaixa la sanció que se'ls imposa, apuntant que hi ha veïns de la zona
que ja els han demanat, si es pot reunir aquesta taula.
8-B.- El Sr. Màrquez es refereix a la petició de l’Associació de comerciants de Malgrat
per poder fer actuacions musicals i ambientals tots el divendres, dissabtes i diumenges
de 8 a 24h, del 1 de juliol al 1 de setembre, que els fou denegada, mentre que, quan
es fan altres activitats organitzades per l’Ajuntament no es denega el permís, ni
tampoc, per exemple, a l’Associació recreativa i campista Kufert, per la realització
d’activitats musicals al aire lliure, a la terrassa del bar del càmping, a la N-II mentre
que a l’Associació recreativa del càmping la Piscina, que demana autorització per
ampliar l’horari de la festa d’estiu, que es celebra del 13 al 20, se'ls hi denega, havent
unes associacions de veïns a les que se'ls atorguen permisos i a altres no, demanant
quin criteri s’utilitza per denegar o atorgar aquests permisos.
El Sr. Mercader respon que el tema de la música a les terrasses dels càmpings és per
que són càmpings, podent veure en l’ordenança de via pública que en espais públics,
com pot ser la plaça Anselm Clavé o una altre, en principi, si no s’organitza des de
l’Ajuntament, no hi pot haver una programació estable, com demanava l’Associació de
comerciants, per fer-hi actuacions cada cap de setmana, divendres, dissabtes i
diumenges, mentre que, en canvi, les sardanes de l’Agrupació sardanista, com que
s’organitza també des de l’Ajuntament, si que hi ha una programació estable, indicant
que tot això està detallat a l’ordenança de via pública, no essent cap criteri ni polític ni
personal.
El Sr. Màrquez posa de manifest que hi ha un càmping que se li dona autorització i un
altre que no, quan demanen exactament el mateix, preguntant a que obeeix aquesta
diferencia, preguntant també perquè l’Ajuntament no dóna suport als comerciants de
Malgrat per fer aquesta activitat, si creuen que és positiva pels comerços i negocis, i,
en canvi, quan l’ajuntament organitza, els demana col·laboració d’ells.
El Sr. Mercader contesta que si hi ha ordenança per complir-la, dient que s’informarà
d’aquesta coses, apuntant que, si li poguessin fer arribar abans els decrets que els
interessen, els podria contestaria amb més precisió, perquè resulta difícil, sense tenirlos al davant, recordar les circumstàncies de 500 decrets, no dubtant de que hi ha
raons tècniques que avalen les resolucions a que es refereix.
El Sr. Màrquez, en referència a l’ordenança d’ordenació de la via pública, efectua un
prec, conjunt d’ERC, PDC, la CUP i PP, en el sentit de revisar aquesta ordenança que
fa poc que s’ha implantat i està generant moltes queixes.
8-C.- El Sr. Màrquez manifesta que aquest estiu hi havia un circ que volia instal·lar-se
del 1 al 6 de setembre del 2016, i sembla que en el lloc on es volien ubicar no hi havia
els serveis que requeria, preguntant si van demanar o se’ls va oferir per part de
l’Ajuntament algun espai alternatiu, considerant que un circ és un al·licient pel turisme
familiar.
El Sr. Mercader respon que el circ no va venir perquè no hi havia els serveis, haventlos dit que si trobaven un altre solar on hi cabés, l’Ajuntament estava obert, ja que els
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encantaria que vingués el circ, indicant que, ara, per exemple, hi ha l’espai asfaltat, a
l’av. Verge de Montserrat, al que, puntualment, se li poden donar funcions alternatives
a l’aparcament, com s’ha vist amb la fira d’atraccions aquesta festa major, que ha anat
força bé, essent un espai on s’hi podria fer el circ o altres coses, perquè compta amb
tots el serveis, reiterant que estaran encantats d’acollir un circ sense animals.

ASSUMPTE D’URGÈNCIA
Moció dels GPM ERC, CUP-PA i PDC per a instal·lar una senyera catalana en la
torre del parc del Castell.
El Sr. Roger exposa que, amb motiu de la Diada, s’ha produït una certa polèmica i
rebombori i que cal intentar reconduir una mica la situació de manera democràtica.
El Sr. Mercader manifesta que lamenta que, d’entrada, ja els hagin descartat, no
entenent el motiu, com tampoc la urgència del tema, atès que fa referència a un fet
que va passar l’altre dia i que, avui mateix, s’ha mantingut una reunió amb l’ANC i, en
principi, s’ha quedat d’acord, entenent que s’havia de parlar entre l’ANC, el regidor de
cultura i l’alcalde i que quedava solucionat, considerant que aquesta moció pot entrar
el mes vinent sense cap mena de problema, avançant que votaran en contra de la
urgència, encara que, com que, segurament s’aprovarà, avança també que votaran a
favor de que hi hagi la senyera a la torreta del castell, perquè és la bandera que
representa tothom.
La Sra. Vega manifesta que amb el seu grup tampoc no hi han comptat i els ho han dit
deu minuts abans d’entrar en el ple, havent dit, però, que votarien a favor, perquè amb
la senyera s’identifiquen tots els catalans, no amb l’estelada.
El Sr. Roger respon que el seu grup té per costum registrar les mocions que presenta
el Ple amb forces dies d’antelació, i que, si aquesta vegada s’ha fet per urgència, és
per considerar que el moment és l’adequat i que pot suposar una tornada a la
normalitat entre els sectors diferenciats que hi ha al municipi, concloent que, com que
la senyera és pròpia de tots, el que cal és posar-la allà i per molts anys poder-la
mantenir.
El Sr. Mercader reitera que creia que amb el diàleg d’avui amb l’ANC, ja s’havia
normalitzat, concloent que discrepa en la urgència de la votació, no en el fons.
Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per onze vots a favor (ERC,
CUP, PDC, JxM i PP) i sis vots en contra (PSC), d’acord amb allò establert als
articles 91.4 i 83 del RD 2568/86 de 28 de novembre.
Recentment s’han complert 300 anys de la promulgació del Decret de Nova Planta el
16 de gener de 1716, que va suposar la implantació de les mesures uniformadores
d’un nou model d’Estat absolutista borbònic i el nou model annexionista, precedit per
una dura repressió contra el poble català, les seves institucions i els seus símbols.
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Atès que les persones sovint ens hem de vincular amb un símbols, per poder-nos
sentir identificats amb les nostres arrels i per tant, utilitzem els símbols per reforçar la
nostra identitat.
Atès que la senyera, tal i com diu la definició normativa de bandera catalana, serveix
com a senyal representativa per mitjà dels seus colors i els emblemes propis del a
nostra nació.
Atès que aquesta iniciativa està completament arrelada a moltes poblacions veïnes
des de ja fa molts anys, essent ja una pràctica consolidada coronar edificis històrics i
simbòlics.
Atès que la torre del Parc del Castell tuneix aquestes condicions i en no ser seu
Administrativa, no cal legalment acompanyar-la de cap altre símbol, i sola no contravé
cap normativa.
Amb el compromís de vetllar per la cultura pròpia i els símbols que ens representen a
tots els catalans.
Torn obert d’intervencions
La Sra. Casajuana exposa que la CUP encapçala aquesta moció que els ha estat
presentada fa poc, suposant que per l’incident consistent en despenjar la senyera, per
error, voluntàriament o el què sigui, sobre el que els hagués agradat que s’haguessin
donat explicacions púbiques, considerant que és adequat presentar-la en aquest Ple,
ja que, si no s’hagués despenjat, probablement no s’hauria presentat, entenent que és
una moció absolutament de mínims, que demana que es pengi la senyera, quan
podrien demanar que es pengés l’estelada, perquè en les eleccions municipals de
Malgrat, la suma de vots del PSC i del PP, sumen 2.856 vots i la suma dels vots
d’ERC, PDC, CUP i JxM, sumen 4.168 vots i en les plebiscitàries del 27 de setembre,
els vots clarament no independentistes, de PSC, PP i C’s, sumen 4.018 vots, mentre
que els partits clarament independentistes JxS i la CUP, sumen 4.807 vots, si bé hi ha
un partit que ha decidit desobeir sistemàticament les peticions a favor de la
independència, partidari d’un estat federal que mai no acaben d’explicar, celebrant que
el PSC voti a favor, només faltaria, si bé estarien més contents si es posés el cartell de
l’AMI, com es va aprovar, anunciant que si no es fa, els partits i la societat civil
executarà l’acord, de forma que si després el volen treure, s’hauran d’enfrontar amb
l’incompliment d’un acord de Ple, lamentant haver de fer aquest discurs en una moció
en la que tothom està d’acord, perquè no volen entendre que no sumen per frenar
aquesta onada independentista i de trencament amb un estat gris que porta més mals
de cap que cap altra cosa.
La Sr. Serra manifesta que certament aquesta moció ha estat presentada una mica a
corre cuita i que l’encapçalen perquè demana hissar una senyera a la torre del castell
de Malgrat o a qualsevol altre punt que sigui visible des de qualsevol lloc del poble,
considerant que fa molts anys que s’hauria d’haver instal·lat aquesta senyera, si bé en
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altres moments en que s’havia demanat, no hi havia la majoria suficient perquè es
pogués tirar endavant, essent ara el moment adequat perquè s’aprovi i s’instal·li.
La Sra. Vega manifesta que sempre ha dit que es sent catalana i espanyola i que la
identitat catalana la representa la senyera, considerant que Catalunya no és una nació,
sinó una Comunitat, lamentant que la Sra. Casajuana amb el seu discurs hagi
desvirtuat una moció que tothom votarà a favor.
El Sr. Mercader manifesta que, en properes mocions, els agradaria que comptessin
amb el seu grup, sense fer-se idees preconcebudes sobre el sentit del seu vot,
destacant que en el PSC hi ha un sentiment catalanista i que sempre ha defensat que
la senyera és la bandera de tots, se li ha de tenir un respecte i ha d’acompanyar
l’himne nacional de Catalunya, per la qual cosa, lògicament, votaran a favor de que hi
hagi la senyera a la torre, concloent que, encara que sigui d’urgència, les coses s’han
de fer de cara, amb sinceritat i sense cap mena d’engany.
Vista la moció dels GPM ERC, CUP-PA i PDC, de data 15 de setembre de 2016, el
Ple, assentiment dels disset membres assistents, ACORDA:
Primer. Instal·lar un pal a dalt de la torre del Parc del Castell, de no menys de 5
metres d’alçada i una Senyera de mida i proporcions adequades, per ser visible des de
diferents punts del poble.
Segon. Dotar aquesta instal·lació del manteniment adequat.
Tercer. Publicitar aquest acord als mitjans de comunicació de titularitat municipal.

9è.- Torn obert de paraules.
La Sra. Martínez recorda que en el Ple passat es van deixar pendents de contestar
una sèrie de preguntes, demanant si les hi poden contestar.
9-A.- El Sr. Mercader responent a una pregunta de la Sra. Martínez, manifesta que el
tema de les estadístiques d’ús, en principi, s’ha inclòs en l’oferta de les pantalles
informatives, indicant que, la setmana vinent els tècnics faran formació amb l’empresa
per tal de poder captar aquestes estadístiques, afegint que es pot proporcionar la
informació en els diversos idiomes que puguin interessar i que també estarà disponible
a les pantalles tàctils.
9-B.- El Sànchez-Camacho, responent una pregunta del senyor Roger, sobre l’espai
de la plaça Catalunya, manifesta que s’ha adquirit un semitancat de fusta, amb una
obertura a una alçada coherent, pretenent que, amb aquest espai, fer una prova pilot
per intentar que les caixes de cartró, els contenidors d’orgànica i de vidre dels
comerços de la zona que estan adherits, no quedin a les portes d’aquest comerços i,
amb un petit esforç del treballadors i de les treballadores, es dipositin, el dia que toqui
la recollida selectiva d’aquell residu, en aquest tancat, on l’empresa d’escombraries ho
pugui recollir més fàcilment, evitant el major trànsit possible pels carrers adjacents,
esperant amb això millorar una mica la imatge i la recollida del residu.
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9-C.- El Sr. Sànchez-Camacho, responent a una pregunta de la Sr. Martínez, sobre la
visualització de les banderes, manifesta que, actualment, a Catalunya no existeix
normativa sobre on s’han d’ubicar les banderes a les platges, apuntant que, a l’anterior
Ple no va contestar, perquè volia recuperar l’acta d’una sessió del comitè de gestió de
platges, de 15 de juliol, en la que el coordinador del servei va exposar aquest neguit
per part de socorristes i d’algun banyista, per poder millorar la visualització de les
banderes, apuntant que, de cara a la temporada vinent, en les torres de fusta que ha
portat com a millora l’empresa, s’instal·larà un màstil perquè la gent pugui visualitzar la
bandera que toqui.
9-D.- El Sr. Sànchez-Camacho, responent al prec de la Sr. Martínez, sobre la
màquina que garbella la sorra de la platja, manifesta que, tècnicament, té les seves
complicacions, i que els maquinistes que hi actuen, ja s’intenten apropar al màxim, per
fer correctament la seva feina, indicant que, si no s’hi apropen més, és perquè
tècnicament podrien incorre en alguna negligència i patir algun accident.
La Sra. Martínez agraeix el tema de les banderes, recordant, pel que fa al tractor, que
va suggerir que, si no podia arribar, es pogués plantejar un altre tipus d’opció per
poder netejar els primers metres de platja, que és, justament, on es col·loquen els
banyistes.
El Sr. Sànchez-Camacho respon que la neteja de la platja es fa amb el tractor i també
manual, amb uns operaris, que passen per aquells espais on no arriba la màquina,
aventurant que la brutícia a que es refereixen podrien ser residus que porta la pròpia
corrent o dels primers banyistes que deixen la burilla de la cigarreta o algun altre
paper.
9-E.- El Sr. Roger pregunta si, de cara als pressupostos de 2017, hi ha voluntat per
part de l’alcaldia de fer una part d’aquest pressupost participatiu amb tots els
malgratencs.
El Sr. Mercader respon que, en principi, s’hi van comprometre, indicant que,
segurament, d’ací a un parell de setmanes es començarà a parlar del reglament de
participació ciutadana, apuntant que es podria incloure una partida d’inversió en la que
es decideixi quedar en la quantitat i llavors poder fer alguna cosa, o també, per
guanyar més temps, com que se suposa que, si tot va bé, a l’abril o maig hi haurà un
excedent, en la modificació pressupostària per a despeses sostenibles, com que ja es
comptarà amb el reglament, incloure-hi la partida, concloent que la idea és incloure
una partida, havent de consensuar el concepte econòmic.
El Sr. Roger celebra la voluntat d’introduir aquest concepte, entenent que el fet de no
tenir el reglament de participació ciutadana, no és impediment, doncs hi ha exemples
de municipis que utilitzen unes bases reguladores, que els poden fer arribar pel seu
estudi..
El Sr. Mercader proposa que una de les primeres coses que es regulin en el
reglament de participació, siguin els pressupostos participatius i així ja s’estableixin
unes bases, no de cara a aquest any, sinó a anys posteriors.
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9-F.- El Sr. Núñez diu que han observat que s’han presentat el catàleg d’activitats pels
centres educatius, demanant que es tinguin en compte a les diferents entitats i
persones del poble amb coneixement i professionalitat per formar-ne part.
La Sra. Viñolas respon que les entitats que se’ls dirigeixen se les posa en contacte
amb les escoles i que, fins a dia d’avui, les mateixes associacions s’hi han dirigit
directament, afegint que, per aquest curs escolar, ja s’ha ofert i ja ho han acceptat,
indicant que les entitats que estiguin interessades en fer activitats, es dirigeixin a la
regidoria d’Educació, per poder-ho fer arribar a les escoles, per si tenen interès o no.
9-G.- El Sr. Roger demana que, si l’Ajuntament ha analitzat el funcionament de part de
l’acte de la Diada, concretament el que té lloc a part de Can Campassol, tinguin a bé
fer-los arribar les conclusions, perquè el petit anàlisis que ha fet el grup d’ERC, ha
detectat unes mancances serioses, indicant que els agradaria poder millorar aquest
acte, que compta amb una gran participació de les entitats i que va costar molt a
moltes persones fer-lo arribar a aquest nivell de participació, no desitjant veure que,
mica en mica, s’anés deteriorant, oferint-se a fer aportacions per mantenir el nivell de
qualitat que un acte d’aquesta mena requereix.
El Sr. Cuní respon que la línia de la regidoria de Cultura és portar a terme la valoració
de qualsevol acte que s’organitza i que, en aquest cas, la intenció és que aquesta
festa segueixi pujant de participació, indicant que es posaran en contacte.
9-H.- La Sra. Serra manifesta que, en el decurs de la festa dels empestats de la
passada festa major, es van adonar que l’edifici de l’arxiu municipal i la torre de Can
Sala tenen un horari d’il·luminació bastant restringit, demanant que, com a mínim,
durant la festa major, aquest horari sigui una mica més ampli, perquè hagués ajudat
força als que participaven a la festa i també perquè un edifici tan maco es pugui
gaudir, podent fer-ho extensiu a les festes de Nadal o a altres diades.
9-I.- El Sr. Serret, en relació també a la festa major, es refereix a un seguit d’episodis,
apareguts a la premsa, entre l’entitat de la festa dels empestats i el regidor de Cultura,
dient els agradaria que els expliqués si ja s’han trobat i, de no ser així, instant a que ho
facin per mirar de vetllar perquè aquesta festa es mantingui en el municipi i es doti de
recursos suficients, demanant, tot seguit, que, a la major brevetat possible, se’ls faci
arribar l’enquesta que s’ha fet sobre la festa major, preguntant si en aquesta enquesta
es demanava opinió sobre les barraques que enguany ha organitzat el propi
Ajuntament, amb la col·laboració de les entitats, considerant que hi va haver concerts
que caldria pensar si la seva ubicació i format no hauria de ser el de barraca sinó
pròpiament el d’un concert, com era el cas de la Summer Moguda, situat en un espai
on, de forma familiar, hi puguin participar tots els malgratencs, mentre que, amb
l’estructura i la seguretat que cal, focalitzar aquells concerts que estan destinats a
barraques.
El Sr. Cuní manifesta que la propera setmana es reunirà amb el portaveu dels
empestats per tractar, a nivell tècnic i polític, tots els inconvenients que hagin pogut
sorgir, amb voluntat de trobar una solució ferma i sòlida per potenciar els empestats,
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perquè siguin un referent a nivell cultural, anunciant que, una vegada hi hagi parlat i
se’n treguin conclusions, els ho farà saber, sigui al Ple o per escrit.
La Sra. Serra fa una observació al respecte dient que es va produir un malentès i que
va trucar al Sr. Cuní per exposar-li, agraint que s’hi posés i intentés solucionar-ho,
resultant, però, que hi havia un rellotge programat i no s’hi podia accedir, estant
d’acord, pel que fa a l’altra tema, en que, primer, s’ha de fet aquesta reunió i després,
en tot cas, parlar-ne.
El Sr. Cuní, en relació al tema de les barraques, manifesta que també es farà una
reunió més especifica, a nivell tècnic i polític, per tal de donar una solució el més àgil i
factible possible en el tema de l’aforament, havent de tenir en compte que l’aforament
de les pistes d’atletisme és de 5.000 persones, al Palau Blaugrana n’hi caben 5.500, i
a Malgrat hi ha 18.000 habitants, concloent que, amb tot, si es pot millorar, sense
afectar a la seguretat, s’intentarà.
La Sr. Serra matisa que l’aforament que té les pistes d’atletisme és idoni per un seguit
de concerts, però que n’hi va haver un, - que va provocar el desencís entre joves de la
població que no hi van poder accedir -, respecte al qual potser no està ben pensat pel
format de barraques, apuntant que, en municipis propers, aquest tipus de concert es fa
en uns espais més oberts, perquè la gent que hi participa hi va en família, i no
necessita la dotació de seguretat que cal per les barraques, que acullen altres tipus de
concert que crida a un tipus de públic diferent al que el que assisteix a la Summer
Moguda.
El Sr. Cuní respon que miraran com es pot resoldre tècnicament.
9-J.- El Sr. Serret manifesta que s’ha aprovat una moció, per unanimitat, amb el
compromís de col·locar una senyera en un punt emblemàtic del municipi, esperant que
això sigui un fet imminent, recordant que, en el darrer mandat, el plenari, per majoria
absoluta, també va aprovar adherir-se a l’AMI i que, com ha posat de manifest la
portaveu de la CUP, va aprovar un cartell que ha d’estar a l’entrada, significant que el
municipi s’ha adherit a aquesta associació, anunciant que si, en el proper Ple, aquest
cartell no està posat allà on pertoca, prendran mesures, ja siguin legals o les que
calgui, perquè el Ple de l’Ajuntament és sobirà i representatiu dels ciutadans i
ciutadanes, resultant, a més a més, que, el 27 de desembre del 2015, els malgratencs
i malgratenques, en unes eleccions referendàries, van dir que Malgrat és
independentista, demanant al senyor alcalde que es compleixin els acords de Ple, ja
que, altrament, els hauran de complir la resta de regidors, perquè també tenen
aquesta responsabilitat.
9-K.- La Sra. Serra es refereix a un dels esdeveniments que ha tingut lloc recentment
per potenciar el comerç, respecte al que han llegit opinions de tota mena i n’han parlat
amb algun comerciant, suggerint que es repensi aquest model, tot i que ja s’ha dit
que, l’any que ve, s’organitzarà en un altre lloc, perquè feia molta calor i el lloc no era
adequat, considerant que una activitat, si la promociona l’Ajuntament, és per potenciar
el comerç, resultant que, a vegades, el format que funciona en un lloc, no funciona en
un altre, entenent que, si el que es vol és potenciar el comerç de Malgrat, no té cap
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sentit que s’organitzi un esdeveniment d’aquest tipus lluny d’on està el comerç de
Malgrat, apuntant que el normal era la fórmula de botiga al carrer, que era un outlet
igual, perquè al final el que es fa es treure al carrer el que sobra i les rebaixes, no
trobant gaire lògic que es faci, - menys quan fa bon temps -, a dintre d’un pavelló.
La Sra. Ponsa respon que van pensar que concentrar-ho tot en un recinte era una
bona opció, consensuat amb tots el comerciants, recordant que l’Outlet que van fer el
mes de febrer va anar molt bé i els comerciants van estar molt contents, manifestant
que ara també ho han estat, tot i que han fet una sèrie d’aportacions i suggeriments
que es tindran en compte en properes edicions, sobre tot perquè feia molta calor
aquell dia, i potser un altre emplaçament seria millor, indicant que l’objectiu d¡ajuntarho tot, és donar a conèixer el comerç que hi ha a tot el poble i no només en uns
carrers determinats, pensant que aquesta era una bona opció, concloent que, amb tot,
pel que fa a l’Oulet d’estiu, es treballa en un altre emplaçament.
9-L.- La Sra. Serra es refereix a la zona de la Ciutat Sanitària on han vist que s’ha
arranjat el terreny, no havent vist, però, que hi hagi cap projecte a l’Ajuntament, per
tirar endavant, a curt termini, el que s’havia anunciat, ni pisos tutelats, ni tanatori,
estant el més calent a l’aigüera, manifestat que, tenint en compte que es va fer una
moguda urbanística important, a corre cuita i amb l’oposició de molts grups del
Consistori, que deien que allò no funcionaria, els agradaria saber en quin punt s’està i
si es pot esperar que, a curt termini, s’hi faci alguna inversió, o si, altrament, s’ha de
començar a canviar el xip, per a un altre ús per aquests terrenys, apuntant que
aquesta entrada de Malgrat està en un estat deplorable i dona una imatge molt lletja
del municipi, amb un solar que fa de pàrquing de camions de qualsevol manera,
entenent que, en el context econòmic actual, estaria bé que l’Ajuntament que va creure
tant en aquest projecte, els expliqui com està i també que es plantegi començar a
demanar explicacions a la gent que fa canviar els plantejaments i desprès resulta que
no té un duro per fer res, no essent just que es facin tots aquests canvis, es renunciïn
a uns terrenys per uns altres de segona fila i que al darrera no hi hagi un projecte sòlid,
concloent que caldria plantejar, si això no ha de prosperar, revertir el planejament i
pensar en un altre ús.
El Sr. Mercader respon que l’equip de govern segueix intentant que es pugui tirar
endavant.
La Sra. Serra replica que no en té prou amb que es digui que ho estan intentant,
precisant una mica més de documentació i d’explicació, demanant una reunió amb els
grups per explicar-los en quin punt es troba aquest tema, ja que és un recurs molt
important que té el municipi de Malgrat i el temps està passant sense que s’hi faci res
ni hi hagi res de nou, considerant la gent que va fer al·legacions mereix alguna
explicació.
El Sr. Mercader respon que la informació que es pot transmetre a dia d’avui, és que es
segueix intentant que es pugui desenvolupar, sens perjudici de que, si es veu que no
hi ha cap mena de possibilitat, s’hagi de debatre.
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9-LL.- La Sra. Vega diu, en relació als 68.000 € del pavelló, que, finalment, amb una
entrada per registre, se la va atendre i se li van presentar els comptes, puntualitzant
que en cap moment va dubtar de que aquetes diners s’haguessin invertit, preguntant si
l’empresa ha tornat a posar les cistelles que hi havia, perquè en la seva darrera visita
no hi eren, o si s’ha pensat que aquest pavelló només el facin servir les tres entitats
que el fan servir ara, considerant que no seria lògic, atesa la mancança d’espais
esportius i que està preparat per qualsevol entitat.
El Sr. Mercader manifesta que donaran resposta a les dues preguntes en el proper
Ple.
9-M.- La Sra. Casajuana, en relació amb el tema la ciutat sanitària, diu que saben que
s’ha presentat el projecte de tanatori, però n s’està executant, però que, en canvi, del
romanent del pressupost de l’any 2015, s’ha destinat més de 200.000 euros a fer més
gran la rotonda de l’avinguda Països Catalans, justificant la seva major grandària en
que donaria solució a l’augment de cotxes que podia derivar del desenvolupament de
la ciutat sanitària, considerant que l’Ajuntament ja està avançant uns diners en aquest
projecte, considerant que una cosa és seguir intentant i l’altra fer favors, perquè
s’estan avançant uns diners amb una cosa que encara no s’ha fet i no se sap si es
farà.
El Sr. Mercader respon que de favors no se’n fan a ningú i que si la rotonda està com
està, sense manteniment, és perquè estava previst triplicar la seva dimensió per
agafar més volum de trànsit, havent reclamat molta gent i, fins i tot, partits polítics, que
no era el més adequat que la rotonda de l’entrada de Malgrat estigues en aquest estat,
entenent que aquesta rotonda, més gran o més petita, s’havia de reformar i, per això,
es va incloure en el pressupost.
9-N.- El Sr. Màrquez pregunta perquè es va despenjar la bandera que hi havia en el
castell el dia 11 de setembre i perquè no es va anunciar la marxa de torxes durant la
reunió amb les entitats, tal i com s’havia compromès a fer-ho el regidor.
El Sr. Mercader manifesta que ja han donat resposta a l’ANC i que la CUP ja la tenia
sense haver-los preguntat, dient que els hauria agradat que algú els ho preguntés i
llavors fer el que toca, indicant que han quedat que farien un comunicat, explicant com
havia anat tot, de forma que, en un dia o dos, sabrà les raons.
El Sr. Màrquez replica que té la sensació de que els encanta fer les reunions a porta
tancada, esperant que es facin públiques les conclusions a través dels mitjans de que
es disposa, manifestant que s’ha publicat la notícia de que es comprarà la casa de can
Palomo, fent el prec de que els usos als quals es destinin les diferents parts d’aquesta
finca, ho puguin escollir els vilatans i vilatanes del municipi, amb participació
ciutadana, preguntant quines conclusions han tret dels deu dies de fira i si els firaires
que van venir els hi ha anat bé.
El Sr. Mercader puntualitza que els agrada tant fer les reunions a porta tancada, que
en aquest mandat han obert la Junta de Govern Local, quan no tindrien perquè fer-ho,
considerant que es té més accessibilitat que mai a la informació, resultant que es veu
35

que tenir una reunió amb l’ANC i desprès fer un comunicat, publicar el resultat dels
empestats o demanar l’opinió de la gent amb la valoració de la festa major, és amagar
informació, però, malauradament, això no és així, perquè els fets ho desmenteixen.
El Sànchez – Camacho manifesta que no farà una valoració sense dades, podent
referir-se només a la conversa que va mantenir amb el concessionari de la fira, que
n’és el màxim responsable i està en contacte amb els paradistes, sobre la valoració
que feia d’aquesta nova ubicació, dient que hi havia hagut menys públic, que estava
millor a l’avinguda Costa Brava, que havien fet menys caixa i que eren massa dies,
destacant, respecte a la durada, que, quan es va signar el contracte, ja se li va dir que
els dies de fira que hi havia a l’avinguda Costa Brava, ja semblaven suficients, però
que ell va demanar poder estar-hi dos caps de setmana, tenint, personalment, una
opinió diferent, doncs aquesta demanda era correcte, no molestava al trànsit i l’únic
que treia una mica d’aparcament, essent això el que pot traslladar i que cadascú faci
les seves valoracions.
El Sr. Màrquez agraeix que la Junta de Govern sigui oberta apuntant que aquesta
també té moltes atribucions delegades pel Ple, essent important poder-hi assistir per
assabentar-se de moltes coses, indicant, pel que fa a les reunions a porta tancada,
que, quan una entitat o una associació es queixa públicament, sempre hi ha una
reprimenda al darrera, dient-los que perquè no han parlat abans amb el govern,
recordant que, quan la CUP va fer una roda de premsa per denunciar els talls d’aigua,
la resposta va ser perquè no havien anat a dir-ho abans, concloent que els empestats
han vingut i s’han queixat públicament i que no era la primera vegada que ho feien.
El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.
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