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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 15 de desembre de 2016 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19.00 a 22.30 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen 
 
Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – Can didatura 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 Mu nicipal - ERC-AM 
 

Ramir Roger Artigas 
Maria Ester Martínez Tarrés 

            Ricard Núñez Casanovas 
 
Grup del Partit Demòcrata Català (PDC) 

 
            Neus Serra i Bosch. 

Jofre Serret i Ballart 
 
Grup de Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu – CUP-PA 
 

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. 
 
Es fa constar que el Sr. Francisco Jesús Márquez Carvajal no assisteix, prèvia excusa. 
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Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum 
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels 
assumptes inclosos en el següent, 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el di a 10 de novembre de 2016 
 
2.  Aprovació inicial del pressupost 2017 
 
3. Aprovació inicial de la plantilla orgànica de l’ Ajuntament 2017 
 
4. Aprovació provisional de la modificació del tipu s impositiu de l’ordenança 
fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.  
 
5. Aprovació de la revisió anual del padró municipa l d'habitants amb referència a 
l'1 de gener de 2016. 
 
6. Proposta per tal que el Departament de Justícia reconsideri la redistribució de 
places de diversos òrgans judicials de Catalunya, q ue afecta directament al 
Jutjat de Pau de Malgrat de Mar. 
 
7. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Loc al de 24-11-2016, desestimant 
l'al·legació presentada contra l'actualització del projecte d'urbanització de l'av. 
Barcelona, entre l'av. Colom i el carrer Ausiàs Mar ch a Malgrat de Mar". 
 
8. Aprovació del conveni expropiatori amb el Sr. Fo ntrodona per la indemnització 
per l'ocupació anticipada dels seus terrenys per le s obres del Projecte 
d'urbanització de l'avda. Barcelona. 
 
9. Moció del GPM PDC sobre la mobilitat al Maresme.  
 
10. Moció del GPM PDC relatiu al canvi d’ubicació d el Jutjat de Pau de Malgrat i 
garantir l’accessibilitat. 
 
11. Moció del GPM CUP-PA referent  a cinc propostes  per a ser incorporades al 
pressupost 2017. 
 
12. Dació de compte dels decrets  2950 a 3159/2016 
 
13. Precs i preguntes 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el di a 10 de novembre 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 10 de novembre 
de 2016,  còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria. 
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Sense cap observació, per assentiment dels setze me mbres assistents, es 
declara  aprovada l’acta de la sessió anterior, cel ebrada el dia 10 de novembre 
de 2016. 
 
 
2. Aprovació inicial del pressupost 2017. 
 
Vist l’expedient de tramitació de pressupostos, corresponents a l’exercici de 2017 
 
Vist el que disposen els articles 162 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals.  
 
Vistos els informes emesos  per l’Interventor de Fons, de data 28 de novembre de 
2016. 
 
Obert el torn d’intervencions 

La Sra. Ortiz exposa que els pressupostos per l’exercici del 2017 es presenten a 
l’aprovació formalment equilibrats, per donar compliment a la normativa d’estabilitat 
pressupostaria i que han estat confeccionats amb criteris d’austeritat i prudència 
suficients, tant en ingressos com en despeses, amb la finalitat de mantenir les partides 
d’inversió reals i de despesa que s’han considerat prioritàries, amb la finalitat de que, a 
final de l’exercici, no es produeixi un tancament amb dèficit, apuntant que la taxa de 
referència de creixement pel 2017, fixada pel govern, és del 2.2%, que no es preveu 
cap increment en despeses de personal i que, pel que fa a les despeses de béns i 
serveis, s’han consignat les quantitats necessàries per donar compliment als 
contractes vigents, incrementant un 8% respecte el de l’any 2016, resultant, de l’anàlisi 
del compte financer, que els ingressos ordinaris, descomptant les contribucions 
especials, es mantenen amb un lleuger increment del 0,3%, que la despesa corrent 
s’incrementa un 0,05%, generant un estalvi brut de 1.997.750 €, un 2% més que l’any 
anterior, i un estalvi net d’un 5% més que l’any 2016, indicant , pel que fa a 
l’endeutament, que, a 1/1/2017, serà de 3.515.000€ o 190,08€/habitant, estant previst  
concertar un ajut de caixa de la Diputació de Barcelona, de 175.000€ i un préstec amb 
una entitat financera de 915.000€, si bé, cas de concertar-se aquestes operacions, 
l’endeutament pràcticament no varia, situant-se en 3.527.000€ o 191,43€/habitant, a 
final d’any, destacant que, un any més s’ha reduït el deute, recordant que l’any 2013 
era de 6.955.000€ o 377€/habitant i que a finals de 2017 serà de 3.527.000€, posant 
de manifest que l’any 2011 el deute financer representava un 98% dels ingressos 
corrents i que al final del 2017 representarà un 20%, el que demostra que s’ha dut a 
terme una política econòmica i financera eficaç i solvent, aconseguint per quart any 
consecutiu, sense incrementar els impostos, gestionar l’ajuntament equilibradament, 
complint amb les pautes marcades per la llei i complint amb els ciutadans, oferint els 
mateixos serveis, sense minvar la seva qualitat, i generant, a més, un superàvit anual 
que permet fer inversions sostenibles, manifestant, tot seguit, que la xifra total 
d’inversions és de 3. 440.400 € (un 79,1% més que l’any anterior) essent les més 
rellevants: sistemes d’audiovisuals per la sala de plens, 35.000€; equips de tractament 
de la informació i aplicacions informàtiques, 160.000€; adquisició de finques (finca de 
can Palomo), 805.400€; obres 1.000.050€ (urbanització avinguda Barcelona); millores 
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urbanes amb participació ciutadana, 100.000€; rehabilitació i millores de l’escola 
Montserrat, 300.000€ i càmeres de seguretat 100.000€, comptant amb un finançament 
per part de la Diputació, 882.000€; de la Generalitat, 60.000€ i contribucions especials, 
600.000€; un autofinançament de 807.000€ i un endeutament d’1.000.090€, indicant, 
pel que fa als ingressos, que, en el Ple del mes passat, es va aprovar la congelació 
d’impostos, per bé que, respecte a l’any anterior hi ha un increment global d’un 8%, 
1.500.000€, degut a la incorporació al pressupost de 805.000€ de la subvenció de la 
Diputació; 77.000€ també d’una subvenció de la Diputació; 600.000€ en concepte de 
contribucions especials i 68.000€ en concepte d’IBI, puntualitzant, pel que fa als 
ingressos de l’IBI, que la partida de rústega  experimenta un increment del 1,3% i la 
d’urbana d’un 35,3%, degut a que, d’una banda, l’any 2015 el Cadastre va aprovar que 
totes aquelles finques qualificades com a sòl urbà, que no tinguessin un pla parcial 
aprovat, passarien a ser considerades com a rústiques, amb caràcter retroactiu des del 
2015, el que ha comportat haver de retornar 130.000€ als propietaris i a que, per altra 
banda, el Cadastre està duen a terme un procés especial de regularització, a nivell 
nacional, de finques urbanes especialment antigues, que hagin patit modificacions en  
la seva construcció i no hagin sigut declarades, que, en el cas de Malgrat, afecta a 600 
finques, apuntant, pel que fa a les despeses, que el capítol 1 queda congelat, si bé hi 
ha una disminució del 1,3% respecte de l’any anterior, ja que figurava la part de la 
paga extra que estava congelada per l’estat i que ja es va satisfer, manifestant, pel que 
fa al capítol 2, que s’incrementa un 2,3%, repartir entre les següents regidories: 
Informació municipal, 4,3% per a millores de la pàgina web; serveis econòmics, 6000€ 
destinats a estudis tècnics; promoció econòmica queda igual, mantenint la subvenció 
d’emprenedoria de 15.000€;. urbanisme, 2000€ per manteniment d’equips informàtics; 
habitatge i projectes urbans, amb una partida nova anomenada promoció de 
l’habitatge inclusiu, amb 40.000€, destinats en part a fer un estudi de prospecció 
d’habitatge al municipi i, en una altra, a crear un fons de contingències destinat a 
ajudar als col·lectius més vulnerables que no poden formar part de la borsa d’habitatge 
de que disposa l’oficina, mantenint la subvenció d’accés i permanència a l’habitatge,  
amb 12.000€; medi ambient, que incrementa un 1,09%, per una partida de mobiliari de 
recollida de residus urbans, de 25.000€ i una partida anomenada consorcis,  amb 
3.550€; cultura i joventut, amb 15.000€ anuals per l’arrendament d’una nau per les 
entitats i associacions municipals; biblioteca, s’incrementa amb 2000€ per les seves 
activitats; cultura, 45.000€ serviran per recolzar les activats regulars de l’àmbit infantil i 
arts al carrer; festes populars, amb un increment de 42.000€, que inclou les festes 
majors, suports a les activitats musicals i artístiques pels joves i convenis per entitats 
que no tenen subvenció, com diables o gegantes; activitats del centre cívic, amb 
15.000€ més per millorar la gestió dels tallers i ampliar les activitats; explotació del 
fons Cardona, 6000€ més; activitats d’infància i joventut, amb un increment de 5000€ 
per fer tallers per difondre l’emprenedoria com actitud vital pels joves, amb un total de  
98.000€ més que reforçaran aquestes dues regidories; esports, material divers amb un 
increment de 4000€ i activitats de l’àrea d’esports, amb un 22% més. Continua dient 
que, pel que fa al capítol 4, la regidoria d’esports rebrà 22.000€, com a transferència 
per subvencionar les activats esportives; serveis a la persona i àrea de benestar 
social, les quotes de servei de teleassistència passaran de 29.000 a 32.000€; i els  
serveis d’ajuda domiciliaria, un 4,9%, obrint una nova partida anomenada: projecte 
centre obert, amb 34.000€, un projecte específic per un col·lectiu vulnerable, com és el 
col·lectiu de 3 a 12 anys, una tasca preventiva fora de l’horari escolar, per donar 
suport, estimulació i potenciar, coordinat entre escola, família i serveis socials, 
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apuntant que aquesta regidoria rebrà un servei de suport a través del Consell 
Comarcal de 6000€; una subvenció d’IBI per persones d’escassa capacitat econòmica 
de 25.000€; ajuts a les famílies per deute de lloguer, 50% més i ajuts a la infància, 
45.000€. en total, 46.000€ per aquesta regidoria via capítol 2 i 51.000€ via capítol 4, el 
que representa un reforç d’un 6,8% en global; serveis en el territori, un augment de 
0,79%; turisme, s’ha obert una partida de lloguer de 10.000€ per una nova oficina. Pel 
que fa a les despeses financeres manifesta que han disminuït un 25% i que, en el  
capítol de transferències, hi ha un decreixement molt petit de 1.33%, concloent que es 
tracta d’un pressupost sense increment d’impostos i amb un increment d’inversions 
d'un 79%, gràcies a subvencions que arriben a través de la Diputació i a l’aportació de 
finançament propi i contribucions especials, amb un increment de 8,7% respecte l’any 
2016 i que beneficia pràcticament a totes les regidories, destacant cultura, joventut, 
acció social i ciutadania, habitatge, turisme i esports, deixant a la resta amb la 
capacitat suficient per dur les mateixes activitats que tenien fins ara.  

El Sr. Roger  manifesta que aquest pressupost presenta 1,5M d’augment respecte al 
de 2016, que, bàsicament, es poden xifrar amb els 800.000€ provinents de les meses 
de concertació de la Diputació i amb els 600.000€ provinents de les contribucions 
especials que compten aplicar per les obres del carrer Llibertat, entenent que es cau 
en el mateix error en que es va caure l’any 2012, plantejant una manera de fer que no 
convenç ni als veïns ni al seu grup, recordant que llavors es va tirar endarrere, però 
que ara es torna a portar, amb el suport de JxM, que ha fet un canvi de posicionament, 
apuntant que, en la comissió informativa d’aleshores, la portaveu de JxM va ser la 
única que va votar en contra del projecte, considerant que no s’ha escoltat als veïns i 
que, malgrat les sessions que s’han fet, no saben encara amb certesa les quotes que 
s’han d’aplicar, indicant que el seu grup de cap manera hagués portat al pressupost 
aquest milió d’euros que comporten aquestes obres, fent esment a l’ingrés de 60.000 € 
de la Generalitat, previst en el capítol 7, entenent que son de la llei de barris, esperant 
que es vegin augmentats. Quant a les despeses i fent referència al capítol 6 
d’inversions, manifesta que hi ha una partida de  805.000€ per adquirir la finca de Can 
Palomo, adquisició a la que ERC dona suport, trobant a faltar, però, alguna partida 
entorn als 200.000€ per començar a posar en condicions aquests edificis pels usos 
que se’ls pretenen donar, com l’oficina de turisme, propostes museístiques a l’entorn 
del municipi i exposicions temporals, valorant molt l’entorn enjardinat d’aquesta finca, 
que possibilitaria programar activitats d’arts escèniques, de format petit-mitjà, no 
compartint, però, l’opció d’ubicar allà un nou ajuntament, ja que hi ha necessitats més 
prioritàries que aquesta pel que fa a l’espai, estant d’acord amb la urbanització de 
l’avinguda Barcelona i amb el reconeixement de la important baixa en la licitació de les 
obres que permetrà actuar en diferents qüestions convenients pel municipi, criticant 
que, en la partida de 100.000€ de millores urbanes, no s’hagi tingut ni l’atreviment de 
posar-hi el títol de procés participatiu per la ciutadania, dubtant de que sàpiguen que 
és exactament el que es porten entre mans, reiterant que no cal fer cap reglament de 
participació i que amb unes senzilles bases reguladores es pot iniciar un procés 
perquè la ciutadania de Malgrat pugui veure aquests 100.000€ invertits en alguna cosa 
que hagi decidit, en el termini de mitjans de l’any vinent a tot estirar, plantejant 
incrementar la partida fins a 200.000€, mostrant també el seu acord amb el tema de 
les càmeres de policia, considerant que no cal córrer tant a la que hi ha una plaça 
vacant i tenir un estalvi de personal durant un temps, indicant que en el segon torn 
continuarà la seva exposició. 
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Sra. Serra  manifesta que l’elaboració d’aquest pressupost ha estat una mica feixuga, 
ja que ha anat amb retard i comença, sorprenentment, amb una roda de premsa en lal 
que el govern explica les seves propostes pel 2017, abans de presentar-les a 
l’oposició, apuntant que és aparentment expansiu, perquè hi ha un increment del 8% 
respecte al del 2016, però que s’explica fàcilment per l’adquisició de la finca de Can 
Palomo i les obres del carrer Llibertat, de forma que, mirat en conjunt, els ha semblat 
inferior al del 2016, marcat per donar compliment a l’estabilitat pressupostària i, per 
tant, per l’austeritat, com tots els anteriors pressupostos, destacant un augment del 
0,78% en els impostos directes, quan es va dir que es congelarien, sobre tot en l’IBI 
urbà que augmentarà un 1,3%, justificat amb la revisió del cadastre, recordant, però, 
que, quan van passar les ordenances pel plenari, ningú els va avisar de que hi havia 
unes 540 finques afectades per aquesta revisió, considerant que no deixa de ser un 
augment de l’IBI encobert, destacant també l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres, que passa  de 150.000€ a 200.000€, d’acord amb el real 2016, i l’augment de 
les taxes i altres ingressos, de 500.000€, fonamentalment per les contribucions 
especials de la rehabilitació dels carrers Llibertat / Sant Elm, havent detectat en el preu 
públic de la llar d’infants una diferencia de 125.000€, que, segons se’ls va dir, era 
deguda a que s’havia canviat la manera de comptabilitzar els cobraments que es fan a  
les famílies, apuntant que s’han augmentat els ingressos pel casal d’estiu del centre 
cívic i  per la venda de residus i que s’ha disminuït els ingressos per les llicències 
d’obertura d’establiments, preguntant a la senyora Ponsa, responsable de comerç, 
com pot portar un pressupost que ja preveu d’entrada una disminució de llicencies 
d’obertura d’establiments i que tampoc presenta cap mesura de reactivació econòmica 
en els àmbits que gestiona. Quant  a les transferències corrents, indica que baixen un 
7% respecte al pressupost de 2016 i que les principals diferències que han trobat han 
estat en la participació de tributs de l’estat, amb un increment de 1,9%; una subvenció 
de la Diputació per les escoles bressol, presumiblement de 40.000€; una diferència de 
130.000€ en les subvencions del SOC i una subvenció per la reactivació econòmica de 
145.000€. Quant als ingressos patrimonials, apunta que baixen degut, 
fonamentalment, a la disminució dels interessos, que estan en negatiu, i també a 
algunes concessions que pagaran menys, apuntant, respecte a les transferències de 
capital, un augment de 714.000€, degut a una subvenció de la Diputació per 
l’adquisició de finques de 805.000€ i també al suport de la Diputació que es pot 
destinar a la inversió que es cregui oportuna que, en aquest cas, es destinarà al 
col·legi Montserrat, observant una diferencia en la partida del barri del castell de 
95.000€ i també en la de l’escola d’adults, fent esment, respecte als actius financers, a 
una disminució de 2.400.000€, degut a que, al pressupost definitiu del 2016, s’hi ha 
posat ara el superàvit del 2015, indicant, quant als passius financers, que, com el 2016 
no s’han demanat crèdits, si hi ha superàvit a l’exercici, ja es veurà, destacant que les  
transferències corrents passen de 718.000 a 696.000€, que  desapareix la subvenció 
de l’escola de futbol i baixen les ajudes a la infància, que s’han convertit en beques en 
llibres escolars i s’han tornat a convertir en ajudes a la infància; que hi ha una 
disminució molt important amb el conveni de Càrites, que de 49.000€ passa a  
25.000€, segons s’ha dit per un canvi de gestió que ningú a explicat, recordant que  
des de l’oposició s’ha demanat que es faci un consell de benestar social, que no s’ha 
constituït, entenent que, si més no, a través de qualsevol tipus de taula que es pugui 
consensuar, haurien de poder participar en mesures tant importants com la del 
repartiment dels ajuts a les famílies, en el context en que s’està, intentant, com a 
mínim exposar si hi ha algun projecte per revisar tots els models que es facin servir, de 
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manera que no es trobin, com ara, sense saber on va a parar la diferencia, que sembla 
que va a un augment per la compra d’aliments, apuntant, pel que fa a les inversions, 
que apareixen una sèrie d’inversions que s’arrosseguen del 2016, donant l’aparença 
de que s’estan fent moltes coses, quan, en realitat, hi ha força ineficàcia a l’hora de 
gestionar i executar el pressupost, no contemplant cap partida per la conservació de la 
Pilona, quan és un comprimís públic de tots els grups, ni cap partida prevista pel nou 
passeig Marítim, apuntant que es podria haver executat per fases, igual que s’està fent 
amb l’avinguda Barcelona, considerant que no es té el coratge suficient per entomar-
ho, perquè no és un projecte prioritari pel PSC i perquè l’empremta del soci de govern 
es visualitza en una partida de 35.000€ per un sistema audiovisual a la sala de 
plens,remetent-se al segon torn per continuar la seva exposició.  

La Sra. Casajuana  avança que no votaran a favor, perquè aquest pressupost és fruit 
d’un pacte electoral del PSC i JxM, excloent les opinions i el programari polític de la 
CUP, ERC, PDCAT i PP, havent esta elaborat sense cap procés participatiu ni plural, 
preguntant-se, en relació a les obres de millora dels carrer Llibertat/sant Elm, si les 
persones que van votar JxM i PSC, eren coneixedores de que, quan parlaven de fer 
les obres de millora d’aquests carrers, estaven proposant que es pagarien amb la suor 
dels veïns, ja que en els seus programes no se’n diu res, instant a que, quan facin els 
programes, diguin la veritat, sense mitges tintes, perquè ho sàpiga la gent, apuntant 
que, la llei quan parla de serveis mínims diu que a tots els municipis hi ha d’haver 
enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viari, abastament domiciliari 
d’aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació 
de les vies publiques i control d’aliments i begudes, i que, per tant, la deixadesa d’uns 
carrers no es pot repercutir en els contribuents, no podent votar a favor d’un 
pressupost mentider ni de la insolidaritat popular; quant a l’avinguda Barcelona, 
recorda, en els pressupostos del 2016, ja es van mostrar contraris a la manera de 
portar-ho a terme i a la priorització d’aquest projecte per damunt d’altres de primera 
necessitat, reiterant que és més important dignificar la zona de Malgrat nord, amb la 
continuïtat de l’avinguda Mediterrània i el seu enllaç al carrer sant Elm, apuntant que 
en una zona hi viuen cada dia persones i a l’altra hi viuen mig any turistes, essent 
ambdues font d’ingressos, si bé a l’avinguda Mediterrània, a més a més, hi ha 
instal·lacions esportives, escoles, moviment de nens i nenes, concloent que no podent 
votar a favor d’un pressupost que dóna continuïtat a l’anterior i prioritza  una part del 
sector turístic per damunt de  a vida quotidiana de les persones; quant a la compra de 
Can Feliciano, manifesta que la subvenció de la taula de concertació de la Diputació 
per aquest mandat de 4 anys, se’n va cap a la compra d’aquesta finca, considerant  
difícil defensar aquesta necessitat i més quan encara no se sap quin ús se li donarà ni 
el cost del manteniment de la finca i del seu entorn, concloent que no poden votar a 
favor d’un pressupost en el que una despesa de 805.400€ pot ser que respongui 
simplement a desitjos personals d’una persona que fa d’alcalde i té l’experiència de la 
vida de només 30 anys; quant a la despesa de seguretat, indica que l’any 2016 va ser 
de 3.390.425€ i aquest té un augment de 100.000€ per les càmeres de seguretat, 
manifestant que la CUP no vol aquesta despesa ni creu que el poble hagi de sufragar 
el cost de la seguretat privada dels establiments privats, sabent que alguna càmera 
anirà a la discoteca Tropicana, per vigilar el que pugui passar allà, recordant que 
existeix, des del mes de juny, un informe de tots els aldarulls que s’han donat a 
aquesta discoteca i que el senyor alcalde encara no ha obert cap instrucció al 
respecte, concloent que no poden votar a favor d’un pressupost en el que la major 



8 

despesa és en seguretat ciutadana i la ciutadania ha de pagar la feina que no fa el seu 
alcalde, assenyalant que la partida que gaudeix de la major disminució de despesa és 
serveis econòmics, ja que baixen els pagaments dels interessos dels crèdits que té 
l’Ajuntament, concloent que no poden votar a favor d’un pressupost en el que no hi ha 
cap proposta d’estalvi quan a les llars del poble aquest és un tema de conversa; quant 
a les persones, recorda que l’any 2015 demanaven als regidors d’habitatge i acció 
social, coratge, fortalesa i valentia per imposar les seves polítiques i projectes i fer-les 
prevaldre als interessos purament partidistes, fruit d’un pacte antinatural, demanant-los 
que parlessin amb les entitats financeres, amb l’empesa d’aigua i que anessin a la 
recerca de pisos buits, si bé se segueix amb el problema d’un habitatge assequible a 
Malgrat, pesant que el regidor de Cultura i Habitatge, en el camp de l’habitatge, no és 
capaç de desenvolupar cap política clara en aquest sentit i que a l’alcalde ja li està bé 
l’oferta de pisos per sobre dels 400€ al mes i que les persones vagin al seu despatx a 
explicar-li la seva situació per després no fer res, sense pensar que l’estalvi de diners 
en lloguer, fa que una família pugui alimentar-se i menjar millor, pugui no passar fred o 
dignificar la vida de les persones adultes i menors, instant al regidor a tenir força i valor 
per abandonar la regidoria perquè no li està aportant res de bo, existint més espais i 
col·lectius, on treballar dignament perquè les persones puguin tenir un habitatge digne, 
apuntant que hi ha 40.000€, de promoció de l’habitatge inclusiu, dels que una part ha 
d’anar destinada a la contractació d’una fundació o empresa externa perquè faci la 
feina que des de la regidoria no es fa, i 12.000€ de subvencions d’accés i permanència 
a l’habitatge, amb 122.775€ de despesa en personal, sense comptabilitzar el salari del 
regidor, més o menys 15.000€, el que representen 137.175€ per gestionar-ne 40.000€, 
la qual cosa no és sostenible, concloent que no poden votar a favor d’un pressupost on 
només hi ha 40.000€ destinats a la promoció de l’habitatge inclusiu.  

La Sra. Vega manifesta que els ha sorprès que l’ajuda a la infància hagi baixat a 
15.000€, sense cap mena d’explicació i, pel que fa a Càrites, que, tal com estan les  
famílies en aquests moments, se’ls treguin una part de les subvencions, esperant que 
tinguin la capacitat per no posar l’Ajuntament a can Palomo, quan hi ha altres edificis 
que es poden aprofitar, indicant, pel que fa al carrer Sant Elm, que, en el seu moment, 
estaven a l’equip de govern i, amb els números a la mà, van estar d’acord en fer-ho, 
cosa que ara no tenen i no poden considerar-ho convenient, apuntant que, quan algú 
diu, que no imposarà contribucions especials ha de saber exactament perquè no ho 
farà, ja que, a la curta o a la llarga, quan es fa un carrer, s’han d’imposar, indicant que 
estan d’acord amb l’avinguda Barcelona, esperant que es pugui trobar algun tipus de 
subvenció perquè els veïns no tinguin que pagar tantes coses, considerant que  
Turisme presenta despeses molt elevades per la feina que es fa, sense menystenir la 
feina dels treballadors, sinó posant en una balança el que es rep i el que es paga, 
instant a l’equip de govern a que faci un pensament, ja que l’empresa no ha complert 
les expectatives, apuntant que fa ús d’uns espais municipals, de la neteja i de la 
consergeria, el que no es reflexa en els pressupostos, destacant que a les escoles 
públiques es posen 300.000€, preguntant si hi ha idea de poder aplicar algun tipus  de 
programa a nivell d’ensenyament, apuntant que els 100.000€ de les càmeres podrien 
anar a unes altres prioritats, concloent que, amb tot, seria injust anar en contra de tot 
el pressupost, perquè en part ve de l’any 2015 i el PP estava al govern. 

El Sr. Alcalde disposa un recés de 10 minuts, final itzat el qual es reprèn la 
sessió. 
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La Sra. Ortiz,  en relació als 60.000€ que venen a través de la Generalitat, manifesta 
que és de la llei de barris, responent a una actuació pendent de barri del Castell i que 
el pressupost ve marcat per l’austeritat, perquè hi ha una llei d’estabilitat 
pressupostaria, no podent estar d’acord amb que es digui que hi ha hagut un 
increment encobert de l’IBI de 1,3%, perquè es tracta d’un procés de regularització de 
finques particulars que s’ha dut a terme a tota Catalunya, havent fet una estimació 
d’ingressos, perquè encara està obert, indicant, pel que fa al tema de la Pilona, que 
s’han de prioritzar les coses, perquè tot no cap al pressupost, apuntant pel que fa a les 
contribucions especials, que el programa del PSC no cal que digui que s’aplicaran, 
perquè tots els arranjaments de carrers s’han fet així i qui els vota ja ho sap, ja que, 
altrament, no es podria executar la meitat del que es fa, i menys amb els temps que 
corren, apuntant que en el tema de Llibertat/ Sant Elm, han estat generosos fent un 
esforç per posar una partida per cobrir la subvenció que s’havia perdut, essent la 
distribució de les contribucions dintre del que s’ha fet a Malgrat, afegint que, si no 
s’apliquessin, seria anar en contra del que s’ha fet i no avançar, manifestant, per 
acabar, en relació a la llicencia i obertura de comerços, que, si no recorda malament, 
fa uns 4 anys es va reduir un 25% per no carregar la pressió fiscal sobre els comerços 
i que es poguessin mantenir oberts. 

El Sr. Roger manifesta estar d’acord amb els 300.000€ per a la rehabilitació de 
l’escola Montserrat, perquè les ensenyants i l’alumnat treballin en condicions, sense 
humitats, trobant a faltar incorporar el compromís de tots els grups municipals sobre la 
inversió que cal per la Pilona, ni que fos amb una partida oberta, amb una dotació 
mínima, recordant que el compromís té un marge temporal, pesant que es podria dotar 
una partida amb 200.000€ per començar a actuar en aquest sentit, veient que, després 
de la feina que s’ha fet durant tots aquests mesos amb el tema de la taula de pintades, 
tampoc hi ha cap partida per actuar en aquest sentit, plantejant també una retolació en 
diferents idiomes dels elements patrimonials immobles del municipi, per informar als 
visitants de què és allò que estan veient, considerant que aquesta dotació es podria 
tenir a partir de les subvencions o pagaments que es fan del fons de turisme de la 
Generalitat, que és d’uns 100.000€ i que, com a promoció  turística, es podrien 
utilitzar, apuntant que, fora dels programes de partit, hi ha compromisos compartits, 
com la Pilona, entenent que no dotar-los amb una  partida econòmica, és mancar una 
mica de responsabilitat, indicant, apuntant, pel que fa al carrer Llibertat, que, quan es 
fan actuacions amb contribucions especials, s’han de recolzar en un projecte previ, 
que l’any 2012 es va fer, però que s’ha d’actualitzar, igual que l’informe econòmic que 
el sustenti, considerant que hi ha qüestions que s’han calculat a l’engròs, manifestant 
que tot això s’haurà de veure quan sigui pertinent aprovar aquestes contribucions 
especials i quan, si s’escau, calgui regularitzar aquest projecte.  

La Sra. Serra  lamenta que, en un Ple tant important com és el de pressupostos, hagin 
d’estar sotmesos a la dictadura del rellotge, reiterant la seva sorpresa en no veure cap  
partida prevista per conservar la Pilona, quan hi ha una moció aprovada molt 
recentment per unanimitat de tots els grups i semblava que era una prioritat de tothom, 
si bé avui la Sra. Ortiz ha aclarit que no és una prioritat del govern, que es limita a  
sortir a la foto, però que en realitat no s’ho creu ni pensa moure un dit per protegir-la i 
conservar-la, manifestant que també és una gran decepció que no hi hagi cap previsió 
per un projecte del passeig Marítim, quan semblava que havia de ser la prioritat del 
mandat, i és importantissim per l’economia local, intuint que el retard amb el que s’han 
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dut a ple els pressupostos de 2017, ja obeïa a diferències entre els socis de govern a 
l’hora de fixar les prioritats, resultant evident que qui no ha guanyat el pols ha estat 
JxM, perquè no hi ha deixat cap empremta, apuntant que, com passa cada mandat, el 
un municipi amb l’espai agrícola més gran del Maresme, és incapaç de tirar endavant 
un projecte d’horts urbans, quan municipis amb espais molt més dificultosos, són 
capaços de fer-ho, recordant que es va pagar una empresa perquè fes tot l’estudi i es 
continua allà mateix, destacant la retallada del conveni de Càrites i que és 
responsabilitat de qui promou un canvi de model, explicar-lo, indicant, en relació a Can 
Palomo, que la finca pot tenir cert interès per la seva situació estratègica, però que 
estaria bé saber què s’hi ubicarà finalment, apuntant que no estan a favor d’ubicar-hi ni 
un nou ajuntament, ja que hi ha molts altres espais municipals per poder-ho ubicar, ni 
com a com a oficina de turisme, perquè ja està bé a Ca l’Arnau, preguntant si una 
inversió tan important s’ha de fer sense saber-hi què s’hi ha de fer, considerant que 
aquest no és el millor pressupost que podria tenir Malgrat en uns moments en que, 
més que mai, cal afinar al màxim la visió de futur i apostar de veritat per la 
transparència i la participació, sense fer simulacres de participació, anunciats a la 
premsa, que ningú els ha sabut explicar com es durà a terme, i que reserva l’engruna 
del pastis perquè uns pocs veïns puguin decidir quatre cosetes, a la vegada que es 
nega la possibilitat de que un nombre bastant superior de veïns opini sobre el projecte 
del seu carrer, imposant-los unes obres que la majoria no han pogut escollir si paguen 
o no paguen, ni el color de la paperera, en un projecte sense consens, polèmic, mal 
impulsat, mal gestionat des de l’inici i que fa treure els colors als socis de govern, que 
haurien d’explicar perquè abans no i ara sí, quan no s’ha canviat res d’aquell projecte.  

La Sra. Casajuana  matisa que abans han demanat que el regidor d’habitatge s’aparti 
de la regidoria, però no de la de Cultura en la que fa el que pot i se li agraeix, referint-
se tot seguit a Ensenyament i a la partida per la rehabilitació de l’escola pública 
Montserrat, amb 300.000€, considerant-la una despesa necessària i que no pot 
esperar, indicant que la segona despesa més important que té Ensenyament és 
l’escola bressol amb un contracte de gestió que costa 150.000€, amb l’empresa Clece, 
una empresa multiserveis, del grup ACS, filial de la constructora de Florentino Pérez, 
tenint informes de diferents ONG especialitzades en educació que diuen que això és 
una bomba de rellotgeria, perquè fa absolutament de tot, netegen espais públics, 
prevenció d’incendis, menjadors, serveis menjar a hospitals... i a, més a més, es 
dedica a l’educació dels infants de Malgrat, de 0 a 3 anys, demanant, una vegada més, 
que no s’apliqui la pròrroga del contracte i s’estudiï la possibilitat de que aquest servei 
sigui prestat directament per l’Ajuntament; quant als 34.000€ destinats a la creació 
d’un centre obert, tot i ser pocs, celebren aquesta iniciativa i que es vulgui transformar 
la caritat en solidaritat i empatia, oferint la col·laboració de la CUP en aquest projecte i 
felicitant a la regidora, pensant que no segueix el programa del PSC que, en serveis 
socials, posa continuació del servei d’atenció domiciliària per persones grans; quant a 
la rebaixa de la col·laboració amb Càrites, manifesta que no els sembla malament, 
perquè tot el que pugui fer l’Ajuntament, que no ho facin altres, si bé això no els 
quadra, agraint també a la regidora per la feina en solidaritat, igualtat de gènere i gent 
gran, per les activitats que ha fet aquest any per la igualtat de gènere i per la iniciativa 
de donar una empenta a l’associació Integra on s’hi apleguen persones també 
transgèneres, demanant que es destini part dels 10.000€ dels que disposa, en 
polítiques per la lluita contra l’homofòbia i la transfòbia, indicant que la despesa que es 
preveu per aquests programes és de 10000€, mentre que la despesa pel contracte de 
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neteja del casal d’avis és de 14.600€, destacant que han presentat cinc esmenes en 
les que demanen que es faci un estudi sobre les remunicipalitzacions i si els 
contractes de neteja que encara estan subcontractats els podria assumir l’Ajuntament, 
entre les que també es demana una partida pressupostaria en relació a la Pilona, 
preguntant, en relació amb les contribucions especials, qui ha decidit que la política 
d’aquest poble fos la seva aplicació i quin era el salari mensual que cobrava aquesta 
persona per decidir que tots els malgratencs també paguessin contribucions especials, 
instant a la regidora ha dir que l’augment que hi ha hagut esports és degut  a 
l’eliminació de l’escola de futbol, que fou un error del PSC, durant més de 10 anys, 
agraint-li que els hagi explicat i ensenyat el que estava al seu abast, recordant de nou 
que no hi ha cap partida ni cap projecte per la pagesia i els industrials del poble, 
contemplant només comerç i turisme, concloent que aquest no és el pressupost de les 
persones.  

El Sr. Mercader , en relació a que no s’havien atrevit a posar procés participatiu en 
comptes de millores urbanes, respon que millores urbanes és un concepte genèric en 
el que entren millor les diverses propostes que poden tenir els malgratencs, 
considerant que el concepte de pressupost participatiu, no està gaire contemplat en 
termes econòmics, deixant millores urbanes com un equivalent, indicant que el procés 
de com dur-ho a terme ho volen reflectir en el reglament de participació, per bé que, 
més o menys en poden tenir una idea que volen consensuar perquè hi ha diversos 
processos participatius, com ara el que l’Ajuntament diu els projectes que hi ha i els 
ciutadans els voten i altres, en el que els ciutadans diuen els projectes i els tècnics 
diuen si poden ser possibles o no i es voten els projectes que ells han presentat, 
considerant aquest el més idoni; quan al carrer Llibertat/sant Elm, manifesta que el 
projecte està actualitzat i que, en el seu moment, es va aprovar per la gran majoria 
dels partits polítics, essent l’aprovació de contribucions especials el que es va tirar 
enrere, havent donat als veïns la possibilitat de fer alguna incorporació, havent-n’hi 
alguna, com la separació del vial dels vianants amb l’asfalt, que la farà i assumirà 
posteriorment l’Ajuntament; quant a la conservació de la Pilona, recorda que es va dir 
que el termini seria d’un any més un any i que, tot just ara fa tres setmanes, indicant 
que s’ha enviat una carta a la Generalitat per si es pot considerar bé d’interès local, ja 
que es troba en el mar i la competència, en principi,  és de Costes, estant pendents de 
rebre resposta, apuntant que en el superàvit es pot incloure aquesta partida, 
destacant, respecte al seu programa electoral, que, passats cinc-cents dies, l’estan 
complint bastant, preguntant si la CUP portava l’obertura de l’avinguda Mediterrània en 
el seu programa electoral, com el PSC, dient que les càmeres estaran a les entrades i 
sortides del municipi, situant-ne una l’avinguda Colom, perquè és una sortida directa 
de totes les persones que venen al nostre municipi d’oci nocturn, manifestant, respecte 
a la intervenció de la Sra. Casajuana amb el tema de l’habitatge, que no pot saber el 
que ell pensa o deixa de pensar, perquè, si realment ho sabés, no faria les  
afirmacions que ha fet, concloent que només cal veure el pressupost de serveis socials 
per veure que realment es pensa en les persones. 

La Sra. Ponsa manifesta que en el seu programa electoral portaven els pressupostos 
participatius, essent aquest el primer any que els presenten, amb la intenció de, si la 
cosa funciona bé, ampliar-los, considerant que l’important no és fer una gran obra, sinó 
fer petites coses que donin un gran fruit i la gent estigui contenta amb les aportacions 
que ha fet; pel que fa al tema de la  senyalització, indica que s’ha demanat una 
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subvenció a la Diputació i que s’estan treballant continguts amb l’arxiu per senyalitzar 
una desena d’elements; pel que fa a la disminució de les llicencies d’obertura 
d’establiments, manifesta que es deu a que s’estan donant facilitats, subvencions, com 
una oportunitat perquè s’obrin més negocis, dinamitzant l’economia del municipi 
perquè cada vegada hi hagi més establiments oberts;  pel que fa al passeig Marítim, 
indica que és un projecte que els agradaria portar a terme ja, si no fos que és un 
projecte molt costós i que, abans de fer-lo, s’havia d’obrir l’avinguda Barcelona, de 
forma que, un estigui aquesta avinguda, ja es podran demanar subvencions per fer el 
passeig Marítim i el tram final de la riera; quant a l’empremta del seu grup en el 
pressupost, cita els sistemes audiovisuals de la sala de plens, la partida de projectes 
millores urbanes, mobiliari i equipaments d’esports i projectes tècnics, considerant que 
el pressupost és una negociació i cal ser generosos amb el soci de govern, posposant  
potser algun dels projectes que volien portar a terme perquè hi ha una necessitat, com 
és la rehabilitació i millora de les escoles públiques; quant a l’avinguda Mediterrània, 
manifesta que no la portaven al programa, creient prioritària ara mateix l’avinguda  
Barcelona, per obrir després el passeig Marítim, sens perjudici de que en futurs 
projectes es pugui incloure també l’avinguda Mediterrània, indicant, en relació a les 
despeses de turisme, que s’està fent una bona feina de promoció del municipi i de la 
marca Malgrat, destacant, pel que fa al tema de les contribucions especials, que no 
s’ha canviat de jaqueta, sinó que segueix pensant el mateix, ja que en la reforma dels 
carrers Llibertat, sant Elm i Carme tothom hi estava favor, apuntant que JxM ha estat 
lluitant perquè s’inclogués la subvenció que s’havia perdut de 200.000€, que 
l’aportació feta per un veí d’excloure la plaça, també s’ha contemplat i que les 
contribucions especials s’han rebaixat, ja que en el mandat anterior l’Ajuntament 
pagava un 25% i els veïns un 75%, mentre que ara l’Ajuntament pagarà un 42,5% i els 
veïns un 57,5%, afegint que continuaran treballant perquè paguin el menys possible, 
cercant conjuntament amb els grups altres recursos si és possible, fent també un pla 
de finançament com demanen els veïns. 

La Sra. Martin  manifesta que la intenció del canvi de model de gestió del banc 
d’aliments és fruit d’un treball de carrer, escoltant als principals protagonistes, que són 
els usuaris de serveis socials, a persones properes i als companys que recullen 
propostes i suggeriments de la gent, així com a Càrites, amb qui s’ha consensuat el 
canvi plenament per assolir la millora del servei, indicant que, amb aquest canvi, es 
pretén centralitzar des de l’Ajuntament tota la despesa que comporta la compra 
d’aliments, de forma que la quantitat de diners que l’Ajuntament atorgarà a Càrites 
serà per cobrir les despeses que implica tota tasca de voluntariat, essent els serveis  
prestats els mateixos que fins ara, afegint que els objectius del nou model de gestió 
d’aliments són: avançar cap a un sistema de lliurement d’aliments en format 
d’autoservei, millorar l’enfocament del servei, encarant-lo a treballar per garantir 
l’autonomia de les persones ateses i treballar de manera conjunta amb Càrites 
enfortint els lligams de cooperació i col·laboració que ja existeixen, a fi de rendibilitzar i 
optimitzar el servei. 

El Sr. Roger es refereix al butlletí que acaben de rebre per la festa major d’hivern, on 
es diu que l’Ajuntament estalviarà en el consum de llum, aigua i gas per lluitar contra la 
pobresa energètica a tres equipaments municipals: biblioteca, pavelló i escola, 
apuntant que, en el pressupost de 2017, a la biblioteca es preveu un increment del 
consum de 2000€ més que al 2016, al pavelló un increment de 4600€ i a l’escola 
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5125€ més, entenent que el discurs ha d’anar acompanyat de xifres, indicant, quant al 
tema de la participació, que són coneixedors de que hi ha diferents models, però que 
no es referien al model sinó als tempos, que estan veient que es volen allargar, 
apuntant que evidentment recullen el guant per poder fer-hi aportacions, insistint que 
tots els processos es poden fer amb bases reguladores i que,si depengués del seu 
grup, doblarien la xifra: quant a la senyalització, indica que proposaven obtenir el 
finançament de la Diputació, esperant no haver d’estar masses estius més sense  
retolació, manifestant, pel que fa a les contribucions especials, que, arribar el moment, 
ja faran aportacions, concloent que, si realment hi ha la intenció de que els veïns hagin 
de pagar menys, hi pot haver una via d’entesa.  

La Sra. Serra manifesta que consideren un simulacre de participació el fet que 
s’inclogui una partida sense que saber què és el que s’haurà de triar, havent constatat 
que, els ajuntaments que estan treballant amb aquest tipus de partides i obren a la 
ciutadania que pugui escollir els projectes, des d’abans de l’estiu estan treballant amb 
la ciutadania, fent difusió dels projectes, fent sessions obertes i la gent ha pogut triar, 
de forma que, quan s’han dut els pressupostos al plenari, ja estaven incorporats els 
projectes escollits, mentre que aquí es posa la carreta davant dels bous, amb molt 
d’anunci i poc farcit; quant a l’habitatge, indica que constituir una taula d’habitatge amb 
la participació que hi ha, preveure una partida i no reservar res perquè aquesta taula 
pugui ni treballar, demostra poca voluntat política al darrera; quant al centre obert, es 
mostren satisfets de que es posi fil a l’agulla i de que s’impulsi aquest projecte, 
matisant que no és per dir que és una idea de la regidora, perquè el centre obert és un 
espai definit per llei dintre del sistema català de serveis socials, i és obligatori per cada 
20.000 habitants, franja en la que gairebé es troba Malgrat, resultant, a més, que, amb 
les problemàtiques socials que han detectat des de fa temps al municipi, en la franja 
d’edat entre 3 i 18 anys, es podria haver engegat una mica més aviat i amb més 
celeritat, oferint col·laboració a la Sra. Ponsa per a cercar recursos, sempre que el 
govern faci el gest dient el que necessita, dient, però, que hi ha hagut un canvi de 
criteri evident i que no s’ha baixat el percentatge dels veïns, perquè en aquells 
pagaments s’incloïa la subvenció, de forma que el percentatge que pagaran és el 
mateix.  

La Sra. Casajuana  manifesta que el cert és que hi ha pressupostats 600.000€ de 
contribucions especials, ignorant si es podran rebaixar, insistint en que els serveis 
mínims han de ser sufragats  per l’Ajuntament amb els impostos habituals, havent 
estat pràctica habitual a Malgrat que, quan hi ha hagut remodelacions dels carrers, 
s’han aplicat contribucions especials, mentre que a altres poblacions no es fa així, 
preguntant novament de quins ingressos disposava qui així ho decidia, apuntant que 
no s’està davant d’una ciència exacta i potser el que s’ha aplicat fins ara no era 
correcte o potser hi ha altres fórmules més justes, apuntant que, abans d’aprovar 
aquest pressupost, s’han fet dues trobades amb els veïns, sense cap negociació, 
considerant lògica la indignació dels veïns que pensen que és una cosa que ja havia 
sigut treta en el seu moment i que ara se’ls torna a  imposar, demanant explorar altres 
vies, tenint en compte que si es pregunta a la gent del carrer Passada que els sembla 
el que van pagar de contribucions especials, els diran que fou un nyap com una casa, i 
que no fora estrany que algú reclamés la devolució dels diners, estimant que iniciar un  
procediment una mica més participatiu en relació a aquesta matèria seria bo per a tots: 
quant a la Pilona, manifesta que si, via superàvit, pot haver apunt comptable, serà 
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magnífic, considerant que, per bé que és al mar, pot ser un bé d’interès local, existint 
coses en zona marítima-terrestre que han sigut declarades d’interès local, entenent 
que l’estat té competència amb interès nacional, no local; continua dient que 
evidentment no saben què pensa l’alcalde quan atén a la gent, però que van demanar 
un protocol per a instal·lar els comptadors d’aigua i no es va fer, que, quan una 
persona amb la seva família està ocupant un pis de l’Ajuntament i demana que se li 
doni l’aigua perquè té nens, no se li dóna, resultant que les persones que estan 
ocupant, en moltes ocasions son famílies que tenen punxats els serveis, sense que 
se’ls doni una alternativa possible, com tampoc un lloguer social perquè no n’hi ha, 
essent totalment criticable la política d’habitatge, apuntant que en el tema de  
participació ciutadana, ja es porta un any i mig, concloent que el programa de la CUP 
diu: un model de poble compacte, mediterrani i divers, on cada una de les seves parts 
presenti un grau de complexitat barrejat amb l’activitat residencial, els equipaments, el 
comerç, els serveis i els espais verds, el que vol dir dignificar l’avinguda Mediterrània i 
aturar, de moment, l’avinguda Barcelona, mentre que el senyor alcalde ha treballat 4 
anys a l’Ajuntament, ha estat 4 anys de regidor i ara és alcalde, havent estat la seva 
experiència de 30 anys de govern socialista la que li ha dit com ha de fer el programa.  

El Sr. Mercader demanà una mica de respecte, recordant que en campanya van fer el 
porta a porta. 

La Sra. Casajuana replica que ho va fer en horari laboral, perquè el va veure. 

El Sr. Mercader  respon que hagués pogut fer fotos, que prou que en saben fer, i 
haver-ho penjat a les xarxes socials, demanant que s’abstingui de dir coses que no 
són certes, considerant que aquest no és el debat ni les formes per debatre un 
pressupost municipal, encara que la CUP ja els tingui acostumats. 

La Sra. Vega agraeix l’explicació de la Sra. Martín, dient, però, que encara li hauria 
agraït més que els ho hagués dit abans de venir al ple, sobre tot en el cas de Càrites, 
que hagués concitat el suport de tots els grups, manifestant, en relació a la Sra. Ponsa 
i les contribucions especials que, quan en un moment donat es decideix una cosa, s’ha 
de ser conseqüent després, insistint, en relació al pressupost de Malgrat Turisme,  
304.000€, que no es tenen en compte diners que paga l’Ajuntament per la neteja dels 
carrers de les fires, la llum dels espais municipals o el conserge... ,afegint que tampoc 
no es veu la repercussió dels viatges que es fan per fer venir gent a Malgrat. 

El Sr. Mercader manifesta que, com al final hi ha la moció final de la CUP, que parla 
d’alguns dels aspectes que s’han dit i encara queden dotze punts de l’ordre del dia, es 
passa a votació. 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 9 de novembre de 2016.  
 
Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple, per nou vo ts a favor (PSC i JxM), sis vots 
en contra (ERC, PDC i CUP) i una abstenció (PP),  A CORDA: 
 
 
 



 

15 

Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2017 integrat pel 
Pressupost de l’Ajuntament i les previsions d’ingressos i despeses de la societat 
municipal Malgrat Turisme SL, que es detallen a continuació : 
 
1. Pressupost de l’Ajuntament 
 

• Pressupost d’ingressos: 
 

Capítol Descripció 2017

1 Impostos directes 8.698.000,00        
2 Impostos indirectes 200.000,00           
3 Taxes, preus públics  i altres ingressos 4.982.075,00        
4 Transferències corrents 4.394.475,00        
5 Ingressos patrimonials 120.000,00           
6 Alienació d'inversions reals 400,00                  
7 Transferències de capital 942.250,00           
8 Actius financers 36.000,00             
9 Passius financers 1.090.000,00        

Total pressupost d'ingressos 20.463.200,00      
 

 
 

• Pressupost de despeses: 
 

Capítol Descripció 2017

1 Despeses de personal 7.890.925,00        
2 Depeses corrents en béns corrents i serveis 7.205.550,00        
3 Despeses financeres 104.000,00           
4 Transferències corrents 696.325,00           
6 Inversions reals 3.440.400,00        
7 Transferències de capital -                        
8 Actius financers 36.000,00             
9 Passius financers 1.090.000,00        

Total pressupost de despeses 20.463.200,00      
 

 
 
2. Estat de Previsió d’ingressos i despeses de Malg rat Turisme SL 
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Subgrup Descripció Import

70 Vendes de serveis 19.950,00      

75 Altres ingressos de gestió 24.295,95      

74 Subvencions 254.000,00    

Total previsió d'ingressos 298.245,95    

Subgrup Descripció Import

64 Despeses de personal 143.245,95    

62 Serveis externs 155.000,00    

Total previsió de despeses 298.245,95     
 

3. Estat de consolidació del pressupost general 
 

Capítol Descripció Ajuntament
Malgrat Turisme 

SL
Eliminacions

Pressupost 
consolidat

1 Impostos directes 8.698.000,00          8.698.000,00          
2 Impostos indirectes 200.000,00             200.000,00             

3 Taxes, preus públics  i altres ingressos 4.982.075,00          44.245,95         5.026.320,95          

4 Transferències corrents 4.394.475,00          254.000,00       254.000,00 -      4.394.475,00          
5 Ingressos patrimonials 120.000,00             120.000,00             

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

7 Transferències de capital 942.250,00             942.250,00             
8 Actius financers 36.000,00               36.000,00               

9 Passius financers 1.090.000,00          1.090.000,00          

Total ingressos 20.463.200,00        298.245,95       254.000,00 -      20.507.445,95        
 

 
Capítol Descripció Ajuntament

Malgrat Turisme 
SL

Eliminacions
Pressupost 
consolidat

1 Despeses de personal 7.890.925,00          143.245,95       8.034.170,95          
2 Depeses corrents en béns corrents i serveis 7.205.550,00          155.000,00       7.360.550,00          

3 Despeses financeres 104.000,00             104.000,00             
4 Transferències corrents 696.325,00             254.000,00 -      442.325,00             

6 Inversions reals 3.440.400,00          3.440.400,00          

7 Transferències de capital -                           -                           
8 Actius financers 36.000,00               36.000,00               

9 Passius financers 1.090.000,00          1.090.000,00          

Total despeses 20.463.200,00        298.245,95       254.000,00 -      20.507.445,95        
 

 
Segon. Aprovar les bases d’execució del pressupost. 

 
Tercer. Exposar-lo al públic, juntament amb els seus antecedents i justificants, per un 
termini de quinze dies hàbils, mitjançant inserció del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Quart. Considerar definitivament aprovat el pressupost, en el supòsit de que no es 
presenti cap reclamació durant el termini d’exposició al públic. 
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Cinquè.  Remetre còpia del pressupost, definitivament aprovat, a l’Administració de 
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
3. Aprovació inicial de la plantilla orgànica de l' Ajuntament 2017. 
 
Necessitat d’acord amb l’article 26 del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el 
Reglament de Personal al servei dels Ens Locals de Catalunya, en concordança amb 
l’article 28 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en 
un únic text determinats preceptes de la funció pública a Catalunya, conforme les 
entitats locals han d’aprovar anualment la seva plantilla orgànica. 
 
Acord plenari de data 12.11.2015 d’aprovació de la plantilla per l’anualitat 2016. 
 
Acord plenari de data 13.10.2016 de modificació de la plantilla de l’anualitat 2016 amb 
la creació del lloc de Director/a de Serveis Territorials grup A1-30, i Enginyer/a A1-24, i 
l’amortització del llocs de Cap de secció d’Indústria i Medi Ambient A1-26. 
 
Un cop analitzades les necessitats a curt termini de l'Ajuntament, mitjançant els 
treballs de preparació del pressupost de l'Ajuntament de Malgrat de Mar per l'anualitat 
2017, resulta : 
 
a) Modificacions de llocs relatius a funcionaris:    
 

Cap 
 
Per tant la plantilla de personal funcionari resta predeterminada en 101 llocs de 
treball (98 efectius). 
 
b) Modificacions de llocs relatius a laborals  
 

Cap 
 
Per tant la plantilla de personal laboral resta predeterminada en 109 llocs de treball 
(108 llocs efectius).  
 
Obert el torn d’intervencions 

La Sra. Martínez  manifesta sempre tenen molt en compte a les persones que treballen 
a l’Ajuntament i, per això, sempre han votat a favor de la plantilla, però que avui no ho 
faran perquè l’organigrama contempla el nou cap d’àrea, que, com ja van dir en el ple 
passat, no creien necessari, en tenir l’Ajuntament necessitats de personal en altres 
àrees, especialment en el treball per les persones, apuntant que, quan una àrea de 
l’ajuntament demana personal, la resposta és negativa, ja que segons LRSAL no es 
pot augmentar el capítol 1 de despeses, podent utilitzar, com a molt, els plans 
d’ocupació de la Generalitat per cobrir aquestes necessitats de forma eventual, de 
forma que, quan estan ensenyats, ja han de marxar, mentre que el personal que es 
jubila només pot ser reemplaçat a raó d’un per cada dos, llevat de la policia local, que 
és un per un, indicant que, no obstant, l’equip de govern ha decidit cobrir la plaça de 
direcció amb sou de direcció, el que suposa una despesa per Malgrat de 70.000€,  
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d’ara i per sempre, pregunta què passarà si no és la persona adequada o que la el 
poble necessita, demanant que, si l’equip de govern considera imprescindible la 
necessitat de cobrir aquesta plaça, al menys que sigui un càrrec de confiança i no de 
una plaça fixa, perquè, si fos el cas, pugui marxar quan canviï l’equip de govern, 
considerant que aquest cost es podria contractar una altra persona a la biblioteca, a 
serveis socials, o a habitatge, concloent que el seu vot serà en contra. 

La Sra. Casajuana avança que, lògicament, votaran en contra, fent seves les paraules 
que ha fet la companya d’ERC, recordant que la CUP va presentar al·legacions a 
l’aprovació d’aquest càrrec, el salari concret del qual serà de 87.411,18€ (salari 
28.422,38€, complement de destinació 13.698,16€ i complement específic 
45.190,64€), complement específic que estava cobrant ara mateix el cap d’àrea, que 
és l’arquitecte, preguntant perquè cal pagar dos vegades pel mateix, havent anunciat 
que formularien un contenciós administratiu al respecte, sense ànim de posar pals a 
les rodes, considerant, però, que, si l’equip de govern necessita un assessor per 
desenvolupar les seves polítiques, que el posi de confiança, però que no endossi una 
persona a tots i a totes, per sempre, entenent que això es mostra de la debilitat d’un 
projecte polític que necessita la contractació d’un director general, instant a que, si  
algú no fa bé la seva feina, se li digui, entenent que, si es contracta algú, és perquè 
quelcom falla o no es fa prou bé la feina.  

La Sra. Vega manifesta que, com ja van dir en el seu dia, aquesta persona, en aquests 
moments, no és necessària, considerant molt lleig que públicament es debati sobre la 
feina dels demés, entenent que, en tot cas, seria millor un càrrec de confiança que una 
persona fixa, tot i que a l’Ajuntament hi ha gent suficientment preparada per fer 
aquesta tasca, concloent que el seu vot serà en contra.  

El Sr. Mercader manifesta que no reiteraran el debat que es va tenir fa dos mesos, 
deixant constància de que amb aquesta nova persona, no volen desmerèixer a ningú 
ni fer-ne un debat al ple municipal, tenint molt clar que els treballadors de l’Ajuntament 
fan molt bé la seva feina, considerant, però, que aquest director d’àrea pot ajudar a 
assolir certs objectius. 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 9 de novembre de 2016.  
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de 30 de novembre de 2016, el Ple, per nou vots a 
favor (PSC i JxM) i set vots en contra (ERC, PDC, C UP i PP),  ACORDA: 
 
Primer.  Aprovar la Plantilla Orgànica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, que figura 
com a annex al present acord i que ha de regir durant l’exercici 2017 de conformitat 
amb el referit article 26 del Decret 214/1990 i l’article 28 del Decret Legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un únic text determinats preceptes de la 
funció pública a Catalunya. 
 
Així mateix, caldrà publicar-la en el BOP i en el DOGC, de conformitat amb l’article 28 
del referit reglament (214/1990) 
 
Segon.  Comunicar el trametre còpia de la referida Plantilla Orgànica a l’administració de 
l’Estat (Ministerio de Hacienda y Función Pública) i a la Generalitat de Catalunya 
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(Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

                                    A N N E X  
 
PLACES RESERVADES A FUNCIONARIS DE CARRERA 
 
Llocs existents ............................................................................  101 
Llocs efectius .................................... ..........................................    98 
 
          NOM    NÚM.               GRUP         NIVELL    VACANTS  
 
Escala d’Administració Local amb habilitació de car àcter nacional......................3  
 

SECRETARI 1 A1 30 --- 
INTERVENTOR 1 A1 30 --- 
TRESORER 1 A1 22 1* 

 
* Per resolució de 28 de juny de 1998, la Direcció General d’Administració Local, autoritzà de forma 
excepcional a la Sra. Feli Yubero i Alarcón, a ocupar el lloc de treball de Tresorer, a petició de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
Escala d’Administració General .................... ..........................................................28 
 

TÈCNICS DE GESTIÓ  2 A2 24 -- 
ADMINISTRATIUS  14 C1 16 3 
AUXILIARS ADMINISTRATIUS(**) 12 C2 14 1 
NOTIFICADOR 1 E 12 -- 

 
• El lloc de la Sra. Feli Yubero i Alarcón, si bé té una plaça d’Administrativa C1, ocupa el lloc de 

Tresoreria (per tant, no està inclosa dins d’aquesta escala).  
• Una plaça d’auxiliar administratiu es manté mentre no es faci provisió de la plaça de tècnic 

auxiliar d’Estadística i Població. 
• Dues places d’auxiliars administratius es mantenen mentre no finalitzi el procés de promoció 

interna per cobrir dues places creades: d’administratiu a Brigades i de tècnica auxiliar de 
Joventut) 

 
     
Escala d’Administració Especial ................... ...................................................... 16 
 

DIRECTOR/A ÀREA TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT 1 A1 30 1 

CAP D'AREA DE SERVEIS 
TERRITORIALS I MEDI AMBIENT 1 A1 30 -- 

CAP DE L’ÀREA DE SERVEIS A LA 
PERSONA 

1 A1 22 -- 

ENGINYER/A 1 A1 24 1 
CAP D'UNITAT ADMINISTRATIVA I 
SERVEIS TERRITORIALS 

 
1 

 
A1 

 
24 

 
-- 

TÈCNIC ARXIVER 1 A1 22 -- 
ARQUITECTE TÈCNIC 1 A2 20  
TÈCNICA MEDI AMBIENT 1 A2 20 -- 



20 

TÈCNICA INSPECCIO OBRES-TRIBUTS 1 A2 20 -- 
TÈCNICA ACTIVITATS 1 A2 20 -- 
TÈCNIC AUXILIAR DE RÈGIM INTERN 1 C1 16 -- 
T.AUX. RESPONSABLE DE COMPRES 1 C1 16 -- 
TÈCNIC AUXILIAR DE CADASTRE  1 C1 16 -- 
TÈCNIC AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1 C1 16 -- 
TÈCNIC AUXILIAR DE JOVENTUT 1 C1 16 1 
T. AUX. ESTADÍS POBLACIÓ * 1 C1 16 1 
  
(*) pendent de provisió 
 
 
Cos de la Policia Local ........................... ............................................................54 
 
INSPECTOR  1 A2 26 -- 
SOTS-INPECTOR 1 C1 22 -- 
SERGENT  3 C1 18 1 
CAPORAL  7 C2 16 -- 
AGENTS 39 C2 14 -- 
AGENTS VIGILANCIA I 
MOBILITAT 3 C2 12 Interi-

natge 
 
 
PLACES RESERVADES A PERSONAL LABORAL 
Llocs existents ................................... ....................................................... 109 
Llocs reals ....................................... .......................................................... 108 
 

PERSONAL LABORAL ESTABLE A JORNADA COMPLERTA 
 
NOM    NÚM.                        CATEGORIA ASSIM.     VACANTS  
 
Tècnics superiors ................................. .................................................................. 2 
 
CAP D'AREA D'HABITATGE I 
PROJECTES URBANS 1 A1-22 1 

TÈCNIC/A SUPERIOR JURÍDIC ADM. 1 A1-24 -- 
 
 
Tècnics mitjos .................................... .................................................................15 
 
TREBALLADORA SOCIAL 4 A2-18 2 
EDUCADOR SOCIAL 2 A2-18 -- 
TÈCNIC DE GESTIÓ DEL GIS 1 A2-20 -- 
TÈCNICA INFORMÀTICA- COMUNIC. 1 A2-20 -- 
TÈCNICA D’INSERCIÓ LABORAL 1 A2-18 -- 
TÈCNICA DE COMUNICACIÓ- 
 PREMSA 1 A2-22 -- 

DIRECTORA RÀDIO MALGRAT 1 A2-22 -- 
PROFESSOR RESPONSABLE EEAA 1 A2-20 -- 
PROFESSORS ESCOLA ADULTS 3 A2-18 3 



 

21 

 
Tècnics (categoria assimilada a Administratius).... ...............................................6 
 
COORDINADOR SERVEIS 
 TERRITORI 1 C1-18 -- 

TÈCNIC AUXILIAR DE CULTURA  1 C1-16 -- 
COORDINADOR CONSERGES CENTRE 
CÍVIC 1 C1-16 -- 

TÈCNIC AUXILIAR. BIBLIOTECA 2 C1-16 -- 
TÈCNIC  AUX. ENSENYAMENT I 
ESPORTS 

1 C1-16 -- 

 
 Auxiliars Tècnics (categoria assimilada a Aux. Adm inistratius) .........................5  
 
INFORMACIÓ REGISTRE  1 C2-14 -- 
AUXILIAR D’INFORMÀTICA 2 C2-14 -- 
DINAMITZADOR JUVENIL 1 C2-14 1 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1 C2-14 -- 
 
Encarregats i personal qualificat d’oficis ........ .................................................      24 
 
ENCARREGAT D’ENLLUMENAT 
I MANTENIMENT 

 
1 

 
C2-16 

1 

ENCARREGAT DE JARDINERIA 1 C2-16 -- 
ENCARREGAT SERVEIS D’OBRES 1 C2-16 -- 
OFICIALS 1ª ENLLUMENAT 4 C2-14 -- 
OFICIALS 1ª JARDINERIA 4 C2-14           1 
OFICIALS 1ª D’OBRES 3 C2-14 1 
OFICIALS JARDINERIA 3 C2-14 -- 
OFICIALS OBRES 3 C2-14 -- 
OFICIAL ENLLUMENAT 1 C2-14 -- 
SUPERVISOR DE QUALITAT 1 C2-14 -- 
TREBALLADORA FAMILIAR 1 C2-14 -- 
OFICIAL ESPEC. ESCTRUCT. LÚDIQUES 
(*) 1 C2-14 1 

 
(*) La provisió d’aquesta plaça comportarà l’amortització d’un lloc d’Oficial d’Espais Verd 
 
Personal no qualificat ............................ ............................................................... 17 
 
OPERARIS BRIGADA MUNICIPAL 17 E-12 4 

 
− OBRES (8) 
− JARDINERIA (8)  
− ENLLUMENAT(1) 

 
Subalterns ........................................ ..........................................................................  21 
 
CONSERGES ESCOLES 2 E-12 1 
CONSERGES ESPORTS 6 E-12 2 
CONSERGE ESCOLA ADULTS 1 E-12 -- 
RECEPCIONISTA SERV. PERSONA 1 E-12 -- 
CONSERGE CULTURA 
 POLIVALENT 1 E-12 1 



22 

CONSERGE CENTRE CÍVIC 2 E-12 1 
CONSERGE IMMACULADA 1 E-12 1 
SUBALTERN SERVEIS PERSONALS 2 E-12 -- 
TELEFONISTA-INFORMADOR  2 E-12 -- 
AGENT CÍVIC 3 E-12 1 
 
PERSONAL LABORAL TEMPORADA A JORNADA COMPLERTA 
 
NOM    NÚM.                        CATEGORIA ASSIM.     VACANTS  
 
Auxiliars Tècnics (categoria assimilada a Aux. Admi nistratius) .........................3  
 
ENCARREGAT/ADA CASAL ESTIU            1              C2-14 1 
COL·LABORADORS CASAL ESTIU 2 C2-14 2 
 
Subalterns ........................................ ....................................................................... 15 
 
CONSERGE FIXA DISCONT. 1 E-12 -- 
MONITORS CASAL ESTIU 14 E-11 14 

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

1 A2-18 1 

 
 
4. Aprovació provisional de la modificació del tipu s impositiu de l'ordenança 
fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles. 
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar, està inclòs en  la relació de municipis que compleixen 
els requisits establerts en l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, 
d’acord a l’Ordre HAP/1533/2016. 
 
D’acord amb el RDL 3/2016 de 2 desembre, tenint en compte que l’entrada en vigor de 
la ponència de valors cadastrals, en el cas de Malgrat de Mar, va ser l’any 2001, amb 
efectes de l’exercici 2017 s’aplicarà un coeficient d’actualitza ció de l’1,03 sobre 
els valors cadastrals . 
 
Fonaments de dret 
 

� RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals. 

� RDL 1/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei del Cadastre 
Immobiliari. 

� Ordre HAP/1533/2016, de 29 de setembre. 
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� RDL 3/2016, de 2 desembre, pel que s’adopten mesures en l’àmbit tributari 
dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en 
matèria social. 

 
D’acord amb l’informe emès en data 7 de desembre de 2016 per l’interventor de fons. 
 
Obert el torn d’intervencions 

La Sra. Ortiz exposa que, en el Ple anterior, ja es va dir que es modificaria el 
coeficient de l’IBI, que es disminuirà en un 3%, en haver augmentat la base cadastral 
en el mateix percentatge, de forma que el ciutadà pagarà el mateix. 

El Sr. Roger  avança que votaran a favor, destacant que això és un procediment 
totalment desvinculat d’aquell a que s’ha referir anteriorment la regidora d’hisenda, 
relatiu al requeriment cadastral efectuat a 600 vivendes del municipi. 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 9 de novembre de 2016.  
 
Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple, amb el vot  a favor del setze membres 
assistents,  ACORDA: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació del tipus impositiu de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, quedant fixat en 0,798%. 
 
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.  En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al “Butlletí Oficial de la 
Província” els acords elevats a definitius i el text íntegre de les ordenances fiscals 
aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2017 i regiran mentre no se 
n’acordarà la modificació o derogació. 
 
5. Aprovació de la revisió anual del padró municipa l d'habitants amb referència a 
l'1 de gener de 2016. 
 
Antecedents 
 
Elaborats els resultats numèrics de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants 
amb referència a l’1 de gener de 2016, amb un total de 18297 habitants, havent 
finalitzats els terminis d’al·legacions de la xifra proposada per l’Institut Nacional 
d’Estadística, per no ser coincidents. 
 
Normativa aplicable 
 

1. L’article 81.1 i següents del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les 
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, modificat per 
Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, preveu que els Ajuntaments 
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aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb referència a 1 de gener de 
cada any formalitzant les actuacions portades a terme durant l’exercici anterior. 
Els resultats numèrics de la revisió anual seran tramesos a l’Institut Nacional 
d’Estadística. 

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

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

 
3. A finals d’any el President de l’Institut Nacional d’Estadística, previ informe 

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

 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 9 de novembre de 2016.  
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de 21 de novembre de 2016, el Ple, amb el vot a 
favor del setze membres assistents,  ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de 
gener de 2016, amb un total de 18.297 habitants. 
 
Segon. Trametre a la Delegació Provincial d’Estadística la proposta de xifres de la revisió 
anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de gener de 2016, sense 
necessitat d’adoptar nou acord exprés. 
 
6. Proposta per tal que el Departament de Justícia reconsideri la redistribució de 
places de diversos òrgans judicials de Catalunya, q ue afecta directament al 
Jutjat de Pau de Malgrat de Mar. 
 
Davant la preocupació que han traslladat a aquest Ajuntament els sindicats 
representatius de l’Administració de Justícia, STAJ, CSIF, CCOO i UGT, per la 
proposta del Departament de Justícia de la Generalitat de reorganitzar i redistribuir aql 
voltant de 200 places de les plantilles d’un seguit d’òrgans judicials d’arreu de 
Catalunya i que, en el cas de Malgrat de Mar, afectaria una plaça de tramitador 
processal i administratiu del Jutjat de Pau, volem fer arribar el nostre posicionament al 
Departament de Justícia davant la repercussió immediata que podria suposar aquesta 
actuació en els serveis que reben els veïns de la nostra vila, donada la càrrega de 
treball que suporten amb una ja minsa plantilla. 
 
En atenció a les conseqüències que aquesta decisió podria tenir sobre la càrrega de 
feina de tots els òrgans afectats i, en especial sobre el Jutjat de Pau de Malgrat de 
Mar, i davant la necessitat d’augmentar els serveis públics que es donen als ciutadans. 
 
Obert el torn d’intervencions 

El Sr. Mercader exposa que es presenta aquesta proposta en la línia del que han fet 
altres ajuntaments, a instàncies de diversos sindicats i del jutjat de pau de  Malgrat, 
demanant recolzament davant la reordenació que vol fer el departament de Justícia, 
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que deixaria al jutjat de Malgrat amb un treballador menys,  per tal que segueixin les 
mateixes persones que hi ha actualment. 

El Sr. Roger  manifesta que, com és sabut, la conselleria de Justícia depèn del 
conseller Carles Mundó, havent pogut saber, de fons del departament, que no es 
realitza cap moviment als jutjats de pau de tot Catalunya, el que inclou la plaça de 
tramitador processal i administratiu del jutjat de pau de Malgrat de Mar, que seguirà 
prestant els seus serveis com fins ara, demanant, en conseqüència, que es retiri la 
proposta del plenari perquè no està actualitzada, avançant que, si no és així,  votaran 
en contra. 

El Sr. Mercader respon que no s’ha rebut cap comunicació en aquest sentit, essent la 
última noticia l’entrada per registre del jutjat de pau, considerant preferible, per tant, 
mantenir la proposta. 

La Sra. Casajuana  manifesta que es poden fer les gestions oportunes per veure si 
això és així, i en el cas que no sigui així, aprovar-ho, preguntant quin és l’origen d’això. 

El Sr. Mercader contesta que, en principi l’origen es troba en una instància del jutjat de 
pau, del mes de setembre, dient que els ajuntaments afectats estaven duent acords al 
plenari i que, des del sindicat, animaven a totes les poblacions que veiessin que 
perdien un tramitador  a fer costat al jutjat de pau per tal de que això no fos així, 
demanar-ho, sense que el jutjat hagi comunicat cap novetat sobre aquesta qüestió, 
considerant que, per prudència, seria millor votar-ho. 

El Sr. Roger  manifesta que, quan es va preocupar de veure com estava la situació, li 
van donar aquesta resposta, de forma que el que demana la moció, ja s’ha produït, 
reiterant que, si s’acaba votant, no hi donaran suport, perquè es fien de les fonts que 
els han informat.  

La Sra. Casajuana manifesta que, si no es retira, votaran a favor, perquè si, en el seu 
moment, es va decidir retallar cal entendre que hi ha un acte administratiu que decidís 
aquesta redistribució, de forma que, en el cas que es vulgui revocar,n’hi haurà d’haver 
un altre que ho revoqui, del que seria convenient disposar. 

 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 9 de novembre de 2016.  
 
Vista la proposta de l’alcaldia, de 30 de novembre de 2016, el Ple, per tretze vots 
a favor (PSC, JxM, PDC, CUP i PP) i tres vots en co ntra (ERC),  ACORDA: 
 
Primer.  Demanem, que el Departament de Justícia reconsideri la proposta dels 
esmentats serveis, en virtut de la negociació encetada entre el Departament i els 
sindicats. 
 
Segon.  Fer arribar aquesta petició del Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar al 
Conseller de Justícia, als sindicats representatius i als principals òrgans judicials. 
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7. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Loc al de 24-11-2016, desestimant 
l'al·legació presentada contra l'actualització del projecte d'urbanització de l'av. 
Barcelona, entre l'av. Colom i el carrer Ausiàs Mar ch a Malgrat de Mar". 
 
Antecedents 
 
1. En data 6-10-2016, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment l’ “Actualització 

del Projecte d’urbanització de l’av. Barcelona entre av. Colom i c/ Ausiàs March”. 
Aquest acord fou ratificat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 13-10-2016. 

 
2. Aquest acord ha estat publicat en el diari ARA de 11-10-2016, DOGC de 13-10-

2016, BOP de 14-10-2016 i seu electrònica de l’Ajuntament el 14-10-2016. També 
s’ha notificat a tots els propietaris de béns i drets i altres interessats. 

 
3. Segons el certificat del secretari de 23-11-2016, durant el tràmit d’audiència s’ha 

presentat una al·legació. 
 
Consideracions jurídiques 
 
En data 23-11-2016 la  cap de la unitat administrativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat  
ha emès l’informe següent: 
 
 
“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 (TRLU) 
-  Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 
-  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 

Públiques 
-  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals 
 
2. En el tràmit d’audiència només s’ha presentat una al·legació per part del Sr. Josep 
Fontrodona Cardó. En l’escrit, l’interessat manifesta que el projecte objecte d’aquest expedient 
és una simple “actualització del projecte d’urbanització” aprovat el 5-7-2016, i contra el qual va 
formular al·legacions i un recurs contenciós-administratiu.  
 
Les seves al·legacions, consisteixen en donar per reproduïdes les que ja va formular a l’acord 
d’aprovació inicial del projecte d’urbanització de l’avda. Barcelona i relació concreta i 
individualitzada de béns i drets afectats del 2011, i l’acord d’aprovació inicial de la relació 
actualitzada de béns i drets de necessària ocupació per l’execució del projecte d’urbanització 
de l’avda. Barcelona de 4-2-2016. 
 
Al respecte cal fer les consideracions següents: 
 
a) En l’informe de l’arquitecte municipal de 6-10-2106 previ a l’aprovació del projecte, es 
justifica que en l’ “Actualització del projecte d’urbanització de l’avda. de Barcelona entre l’av. 
Colom i c/ Ausias March”: “ha introduït unes modificacions de poca entitat que només afecten al 
mobiliari o element tècnics (led, sistemes de reg,..) per tal d’adaptar-lo als requeriments actuals 
de funcionalitat, eficiència i sostenibilitat, però no suposen en cap cas una modificació del traçat 
ni de les superfícies a ocupar.” 
 



 

27 

Les al·legacions formulades per l’interessat no s’oposen a cap d’aquestes modificacions de 
caràcter tècnic, sinó que repeteixen altres qüestions de caire jurídic i tècnic que ja van ser 
exposades i resoltes en els expedients precedents. 
 
b) Pel que fa a les al·legacions exposades per aquest interessat a l’acord d’aprovació inicial del 
projecte i relació de béns i drets del 2011, cal dir que es van estimar parcialment i es va 
esmenar la relació de béns i drets pel que fa a la descripció dels béns i drets a ocupar al Sr. 
Josep Fontrodona Cardó i la valoració de la indemnització (considerant el cessament toal de 
l’activitat). 
 
L’interessat va formular recurs contenciós administratiu contra l’acord d’aprovació definitiva del 
projecte i la relació, que ha estat resolt per la sentència de 30-9-2016. Aquesta sentència ha 
estimat el recurs, però de fet desestima tots els arguments exposats per l’actor, i només 
accepta l’argument de la necessitat d’emprar el procediment d’ocupació directa quan en l’acord 
es reconeixia que no estava previst l’execució del projecte a curt termini. Aquesta sentència, no 
és ferma i contra la mateixa s’ha interposat recurs d’apel·lació per part de l’interessat, i 
l’Ajuntament s’hi ha oposat. 
 
c) Les al·legacions formulades a l’acord d’aprovació inicial de la relació actualitzada de béns i 
drets del 2016, van ser estimades parcialment pel Ple de l’Ajuntament en data 5-5-2016, atès 
que que es va esmenar un error material en la transcripció de la valoració per l’extinció de 
l’activitat, per un import de 108.080 €, i la incorporació detallada de béns i drets a indemnitzar 
(41,70 ml de tanca, 5 moreres i 1 figuera) valorats en 2.539,58 €. La resta d’al·legacions van 
ser desestimades d’acord amb el contingut dels informes que constaven a la part expositiva. 
L’interessat ha interposat recurs contenciós administratiu contra aquest acord que està pendent 
de tramitació en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona. 
 
3. L'art. 37 del següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens local, (ROAS) disposa en el seu apartat 5 que el termini per 
l'aprovació definitiva del projecte és de 6 mesos a comptar de l'aprovació inicial.  A l'art. 38.2 
del ROAS s'estableix que l'acord d'aprovació definitiva s'haurà de publicar en el BOP, DOGC,  
al butlletí informatiu local i tauler d'anuncis de la corporació. Considerant que s'ha formulat una 
al·legació procedeix resoldre-la, aprovar definitivament el projecte i procedir a llur publicació. 
 
4. L’art. 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals preveu que l’aprovació dels projectes d’obres ordinàries 
correspon als diferents òrgans dels ens locals, segons la distribució de competències en 
matèria de contractació que estableix l’art. 264 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, llevat que l’execució d’aquests comporti l’expropiació forçosa; en aquest cas han de 
ser aprovats pel Ple de la corporació. El projecte inicial del 2012 fou aprovat pel Ple, perquè es 
preveia l’ocupació anticipada de terrenys, per la qual cosa, llur modificació també ha de ser 
aprovada per aquest òrgan. Considerant les raons d’urgència exposades amb motiu de 
l’aprovació inicial, es proposa aprovar definitivament aquest projecte per la Junta de Govern 
Local i ratificar-lo en la propera sessió plenària. 
 
Conclusions 
 
D’acord amb el que s’ha exposat es proposa: 
 
1r) Desestimar les al·legacions formulades pel Sr. Josep Fontrodona Cardó atès que no 
s’oposen a cap de les modificacions introduïdes en aquest projecte, sinó que repeteixen altres 
qüestions de caire jurídic i tècnic que ja van ser exposades i degudament contestades en els 
expedients precedents. 
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2n) Aprovar definitivament “l’Actualització del Projecte d’urbanització de l’avinguda de 
Barcelona entre l’avda. Colom i el c/ Ausiàs March” redactat per TADEC, SL, amb un 
pressupost de 2.183.435,37 € (IVA inclòs). 
 
3r) Publicar l'acord d'aprovació definitiva del projecte en el BOP, en el DOGC, tauler d'anuncis 
de la corporació i pàgina web municipal.  
 
4rt) Notificar aquest acord al Sr. Josep Fontrodona Cardó i a les persones propietàries de 
terrenys afectats, arrendataris coneguts i altres interessats. 
 
5è) Ratificar aquest acord en la propera sessió plenària que es celebri.” 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 24.11.2016 acordà, entre d’altres, els 
següents acords: 
 
Primer.  Desestimar les al·legacions formulades pel Sr. Josep Fontrodona Cardó atès 
que no s’oposen a cap de les modificacions introduïdes en aquest projecte, sinó que 
repeteixen altres qüestions de caire jurídic i tècnic que ja van ser exposades i 
degudament contestades en els expedients precedents, tal i com es justifica en 
l’informe que consta a la part expositiva. 
 
Segon.   Aprovar definitivament “l’Actualització del Projecte d’urbanització de 
l’avinguda de Barcelona entre l’av. Colom i el c/ Ausiàs March” redactat per TADEC, 
SL, amb un pressupost de 2.183.435,37 € (IVA inclòs). 
 
Tercer. Publicar l'acord d'aprovació definitiva del projecte en el BOP, en el DOGC, 
tauler d'anuncis de la corporació i pàgina web municipal.  
 
Quart.  Notificar aquest acord al Sr. Josep Fontrodona Cardó i a les persones 
propietàries de terrenys afectats, arrendataris coneguts i altres interessats. 
 
Cinquè.  Ratificar aquest acord en la propera sessió plenària que es celebri. 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 9 de novembre de 2016.  
 
Vist l’acord de la JGL, de 24 de novembre de 2016,e l Ple, amb el vot a favor del 
setze membres assistents,  ACORDA ratificar els aco rds de referència. 
 
8. Aprovació del conveni expropiatori amb el Sr. Fo ntrodona per la indemnització 
per l'ocupació anticipada dels seus terrenys per le s obres del Projecte 
d'urbanització de l'av. Barcelona. 
 
Antecedents 
 
1. El Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat 
definitivament el 13-7-2005, i publicat en el DOGC del 21-10-2005 va delimitar el 
sector de sòl urbanitzable “Pla Parcial Països Catalans, sector 2” (PP4/2). Un dels 
objectius d'aquest sector és l'obertura de l’avinguda Barcelona i els vials de connexió 
amb el Passeig Marítim. 
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2. En data 5-7-2012, el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el “Projecte 
d’urbanització de l’avda. Barcelona entre l’avda. Colom i el c/ Ausiàs March” redactat 
per TADEC, SL, amb un pressupost de 2.085.824,22 € També es va declarar la utilitat 
pública i la necessitat d'ocupació dels terrenys afectats per l'execució d'aquest projecte 
i es va aprovar definitivament la relació de béns i drets de necessària ocupació per 
l’execució del mateix, amb les esmenes que van resultar estimades. Contra aquest 
acord, el Sr. José Fontrodona Cardó va interposar recurs contenciós administratiu 
363/2012 que ha estat estimat per  la sentència 245/2016 de 27-9-2016. Aquesta 
sentència no és ferma. 
 
3. En data 5-5-2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament la relació 
actualitzada, concreta i individualitzada dels béns i drets de necessària ocupació per 
l’execució del “Projecte d’urbanització de l’avda. Barcelona entre l’avda. Colom i el c/ 
Ausiàs March”. Aquest acord i la relació ha estat publicat en el BOP de 13-5-2016 i en 
data 12-5-2016 s’ha notificat al propietari d’aquesta finca. En data 11-7-2016 el Sr. Josep 
Fontrodona Cardó, ha interposat recurs contenciós administratiu contra l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de 5-5-2016 (recurs 247/2016 A). 
 
4. En data 13-7-2016, el Sr. José Fontrodona Cardó i el Sr. Joan Mercader Carbó van 
signar l’acta d’ocupació directa dels terrenys propietat del Sr. Fontrodona afectats per les 
obres del “Projecte d’urbanització de l’avda. Barcelona entre l’avda. Colom i el c/ Ausiàs 
March”. En aquesta acta el propietari va manifestar els motius de disconformitat que es 
van recollir en l’annex núm. 5. En data 18-7-2016 es va efectuar la consignació de la 
indemnització en la Caixa General de Dipòsits. 
 
5. En data 5-8-2016, el Sr. José Fontrodona Cardó va sol·licitar que se li atorgués termini 
de 20 dies per presentar el corresponent full d’apreuament per la valoració de la 
indemnització. En data 25-8-2016, per decret d’alcaldia D2016LLIB002503 es va resoldre 
iniciar expedient per la determinació del preu just de la indemnització que pertoca aquest 
propietari, i se’l va convocar per una reunió per intentar aconseguir l’avinença, d’acord 
amb l’art. 24 de la LEF. 
 
6. En data 5-9-2016, es va intentar aconseguir el mutu acord sense que fos possible, per 
la qual cosa, es va requerir al propietari la presentació del full d’apreuament en el termini 
de 20 dies hàbils. 
 
7. En data 30-9-2016, el propietari va presentar un escrit en el que manifestava que atès 
que s’estan mantenint converses per tal de trobar una solució consensuada, demanava la 
suspensió del tràmit de presentació del full d’apreuament durant 30 dies. També 
acompanyava full d’apreuament elaborat per l’arquitecte Sr. Pere González Nebreda de 
19-9-2016. Aquesta petició fou acceptada per decret d’alcaldia de 4-10-2016. 
 
8. En data 6-10-2016, la Junta de Govern Local ha aprovat l’ "Actualització del projecte 
d'urbanització de l'avinguda Barcelona entre l'av. Colom i el carrer Ausiàs March a 
Malgrat de Mar" redactat per Tadec, SL, amb un pressupost amb l'IVA corresponent al 
21% de 2.183.435,37 euros. 
 
9. En data 9-12-2016 la propietat ha manifestat que està disposada a signar aquest 
conveni de mutu acord, en el que es considera viable la continuació de l’activitat en 
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situació de discontinuïtat. Ha presentat una valoració dels treballs a realitzar per tal de 
poder continuar exercint l’activitat de càmping en la porció situada al nord de l’avda. 
Barcelona (per un import de 40.808,45 €), així com el mòdul de serveis higiènics tipus 
mòbil home (35.392,50 €), i la indemnització per l’extinció parcial de l’activitat (18.013 €) i 
béns incompatibles (2.539,58 €) (annex 2).  
 
10. En data 12-12-2016, el propietari ha presentat un escrit segons el qual ha detectat un 
error material en l’annex 2 i presenta un nou exemplar d’aquest annex esmenat. 
 
Consideracions jurídiques 
 
En data 13-12-2016 l’arquitecte municipal ha emès informe favorable a la valoració de 
la indemnització i dels treballs a realitzar, que en la seva part essencial diu: 
 
“1. L’escrit presentat proposa un canvi de concepte en la indemnització que ha de rebre 
l’interessat per les afectacions que suposa l’obertura de l’avinguda Barcelona. L’import calculat 
que figura en la relació de béns i drets definitivament aprovada és el que correspon al 
tancament definitiu de l’activitat. En funció dels rendiments que es varen considerar en el 
càlcul, la supressió de les places situades en els terrenys que ha d’ocupar el carrer provocava 
la inviabilitat econòmica del negoci. L’afectat entén que és factible continuar la mateixa activitat 
utilitzant a tal efecte les dues porcions que resten del càmping, separades per l’avinguda 
Barcelona. 
 
2. Com a conseqüència de l’anterior, presenta una relació valorada i plànol dels treballs a 
executar per tal d’adaptar el càmping a aquesta nova configuració. Bàsicament es tracta de 
dotar a la porció situada al nord-oest de l’avinguda Barcelona dels serveis necessaris d’acord 
amb la normativa sectorial corresponent. També de les adaptacions topogràfiques per accedir 
des de l’avinguda a les dues porcions de finca, així com les modificacions de les xarxes de 
serveis pròpies del càmpinng (aigua, energia elèctrica, enllumenat) per tal de poder funcionar 
amb la nova disposició. 
 
3. Es proposa que l’Ajuntament executi els treballs indicats al seu càrrec, que es valoren en 
40.808,45 € (IVA inclòs) i faci efectiva la quantitat de 35.392,50 € (IVA inclòs), import del mòdul 
que l’interessat ha d’adquirir per dotar la porció nord-oest dels serveis corresponents. També 
que es pagui una indemnització de 18.013,00 € per la disminució del rendiment deguda a la 
supressió d’algunes de les places. A més es demana la indemnització de 2.539,58 € que 
l’Ajuntament ja va reconèixer pels béns afectats incompatibles amb les obres. 
 
4. La suma dels imports que ara es demanen és inferior a la que en el seu moment havia estat 
reconeguda per l’Ajuntament. 
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Concepte Import Concepte Import

Tancament 
activitat

108.080,00
Parcel·les 
afectades

18.013,00

Béns i drets 
incompatibles

2.539,58
Béns i drets 
incompatibles

2.539,58

Treballs 
adaptació

40.808,45

Mòdul serveis 35.392,50

Suma 110.619,58 Suma 96.753,53

Relació aprovada pel Ple en data 
05.05.2016

Proposta d'indemnitzacions 
actual

 
 
5. Considero que els treballs i conceptes indicats en la proposta són els mínims imprescindibles 
per tal que es pugui continuar l’activitat utilitzant ambdues porcions de la finca. Els preus dels 
treballs a efectuar i l’import del mòdul de serveis estan dins del rang de  valors normals en el 
mercat actual. La indemnització pels menors ingressos a causa de les parcel·les que es 
perdran està calculada amb els mateixos rendiments anuals utilitzats anteriorment 
(136,97 €/parcel·la) i correspon a les 5 unitats d’acampada que resten inviables.  
 
136,97 x 5 = 684,85 € 
 
Capitalitzant aquest valor al mateix interès utilitzat (3,802 per cent) resulten 18.013 €.” 
 
En data 13-12-2016, la  cap de la unitat administrativa de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat  ha emès l’informe següent: 
 
“1. Normativa aplicable 
 
-  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya 
-  Llei 7/1985, de 21 d'abril, reguladora de les bases de règim local 
-  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, activitats i serveis 

dels ens locals 
-  Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954 
- Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa de 1957 
- Reglament per l’execució de la Llei Hipotecària  
-  Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d’Expropiació de Catalunya 
- Decret 120/2009, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Jurat d'Expropiació de   

Catalunya 
-  Text Refòs del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, publicat al DOGC del 21-10-2005 
 
2. Objecte del conveni: 
 
Aquest conveni té per objecte: 
 

a) Determinar de mutu acord que l’activitat del càmping Stella Maris, només cessarà en la 
superfície de 255,70 m2 afectada per les obres del projecte: “Actualització del Projecte 
d’urbanització de l’avda. Barcelona entre l’avda. Colom i el c/ Ausiàs March”, i a tal 
efecte, atès que la propietat considera viable econòmicament llur continuació en 
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situació discontinua i l’Ajuntament no donarà de baixa l’activitat en el registre municipal 
d’activitats. 

 
b) L’Ajuntament de Malgrat de Mar es compromet a: 

 
- Executar les obres descrites en la memòria per un import de 40.808,45 €, per tal que 
l’activitat pugui funcionar en situació discontínua. Aquests treballs es realitzaran de 
forma simultània a l’execució de les obres del projecte d’urbanització i, seran 
finalitzades i lliurades a la propietat mitjançant una acta de recepció abans abans de l’1 
de juliol de 2017. També es compromet a avisar a la propietat de l’inici dels treballs 
amb antel·lació suficient. Aquestes obres seran supervisades pel tècnic que designi la 
propietat. En cas que el preu de les obres fos superior, l’Ajuntament no reclamarà cap 
quantitat al Sr. Fontrodona, i el propietari tampoc reclamarà a l’Ajuntament si el preu fos 
inferior, sempre i quan s’executin totes les obres descrites en els annexos 2 i 3. 
 
- Indemnitzar i pagar la quantitat total de 55.945,08 € al Sr. José Fontrodona Cardó pels  
conceptes següents: 
- 2.539,58 €: Indemnització pels béns afectats situats en la porció que s’ocupa (41,70 
ml de tanca de malla metàl·lica, 5 moreres, 1 figuera)  
- 18.013 €: Indemnització per l’extinció parcial de l’activitat de càmping en una 
superfície de 255,70 m2 

- 35.392,50 € (IVA inclòs): Per l’adquisició d’un mòdul de serveis higiènics a instal·lar 
en la part del càmping situada al nord de l’avda. Barcelona. 
 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar, en el termini de cinc dies des de l’aprovació d’aquest 
conveni, sol·licitarà a la Caixa General de Dipòsits, que  el dipòsit presentat en data 18 
de juliol de 2016 per un import total de 110.619,58 €, sigui cancel·lat i s’aboni al Sr. 
José Fontrodona Cardó  la quantitat de 55.945,08 €, i la diferència (54.674,50 €) sigui 
retornada a l’Ajuntament. 

 
c) El Sr. José Fontrodona Cardó,  previ cobrament de la indemnització formalitza la 

corresponent acta de pagament,  renuncia a reclamar cap tipus d'increment del preu 
just determinat o indemnització complementària, tant en via administrativa com judicial, 
i permet l’accés a la finca per l’ocupació de la superfície afectada pels treballs de 
replanteig i execució de les obres.  

 
d) L’Ajuntament de Malgrat de Mar assumirà les despeses registrals que es poguéssin 

originar per raó d’aquesta transmissió. 
 

e) En el termini màxim de cinc dies des de la signatura d’aquest conveni, ambdues parts 
presentaran un escrit conjunt sol·licitant la suspensió dels següents procediments: 
- Recurs contenciós administratiu 247/2016 A, interposat davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 5. 
- Recurs d’apel·lació interposat pel Sr. Josep Fontrodona Cardó, contra la sentència de 
30-9-2016 que resol el recurs ordinari 363/2012, davant del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 
 
Una vegada l’Ajuntament de Malgrat de Mar hagi complert les obligacions assumides 
en aquest acord, el Sr. José Fontrodona Cardó hagi rebut el pagament efectiu de 
l’import total de 55.945,08 €, i, hagi recepcionat les obres del càmping identificades en 
l’annex 2 i 3, ambdues parts presentaran un escrit conjunt, demanant el desistiment i 
finalització dels anteriors recursos per satisfacció extraprocesal, i assumint cadascuna 
d’elles les seves pròpies costes processals.  
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El Sr. Fontrodona també renuncia a impugnar l’acord d’aprovació definitiva de 
l’actualització del projecte d’urbanització de l’avda. Barcelona, i al cobrament de les 
costes processals imposades en la sentència de 30-9-2016, atès que aquesta 
sentència no és ferma, i ambdues parts desistiran del recurs d’apel·lació. 

 
3. Fonamentació legal:  
 
a) L'art. 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques, estableix que les administracions públiques poden subscriure 
acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com privat, sempre que 
no siguin contraris a l'ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció 
i tinguin per objecte satisfer l'interès públic que tenen encomanat, amb l'abast, els efectes i el 
règim jurídic específic que, si s'escau, prevegi la disposició que ho reguli, i aquests actes poden 
tenir la consideració de finalitzadors dels procediments administratius o inserir-s'hi amb caràcter 
previ, vinculant o no, a la resolució que hi posi fi.  El capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim del sector públic, regula els convenis, definició, tipus, requisits 
de validesa i eficàcia, contingut, tràmits preceptius per la seva signatura, efectes, extinció i 
resolució. 
 
b) El procediment seguit en aquest expedient ha estat el de l’ocupació directa previst a l’art. 156 
del 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 (TRLUC) i 215 i següents del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC), atès que els terrenys 
afectats per les obres d’urbanització d’aquest vial, estan inclosos dins del sector de sòl 
urbanitzable PP4/2 Països Catalans. 
 
L’art. 218 del RLUC disposa que: 
“1. Abans de l'ocupació efectiva dels terrenys és necessari el pagament o consignació, si 
escau, de les indemnitzacions que es determinin, d'acord amb la legislació aplicable, bé per raó 
de l'ocupació temporal, en els casos previstos als apartats 3 i 5 de l'article 150 de la Llei 
d'urbanisme, bé per l'extinció dels drets existents, quan siguin incompatibles amb el 
planejament. Les indemnitzacions, en aquests casos, mai no comprenen el valor del sòl.” 
“2. Per fixar l'apreuament de les indicades indemnitzacions s'aplica el procediment establert a la 
legislació aplicable en els supòsits d'expropiació forçosa pel tràmit d'urgència.” 
 
L’art. 52 de la LEF preveu el procediment expropiatori urgent. En aquest procediment s’avança la 
fase d’ocupació a la de preu just, previ pagament o dipòsit d’una quantitat. L’apartat 7è de l’art. 
52.7 LEF estableix que efectuada l’ocupació de les finques es tramitarà l’expedient en les seves 
fases de preu just i pagament, segons la regulació general establerta en els articles anteriors. 
 
c) L’art. 24 de la LEF disposa que l’Administració i el particular podran convenir l’adquisició dels 
béns que són objecte d’expropiació lliurement i per mutu acord, en aquest cas es donarà per 
conclós l’expedient iniciat; si en el termini de quinze dies no s’arribés a un acord es seguirà el 
procediment previst en els articles següents, sense perjudici de que en un moment posterior de la 
tramitació ambdues parts arribin a un mutu acord. 
 
L'art. 26 del Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa s'entendrà com a partida alçada per tots 
els conceptes, i el pagament del preu, lliure de tota classe de despeses i impostos, d'acord amb el 
que disposa l'art. 49 de la Llei, sense que procedeixi el pagament del premi d'afecció a que es 
refereixi l'art. 47. 
 
d) Segons l'art. 54 de la Llei d'Expropiació Forçosa, els titulars de terrenys expropiats tenen dret 
a la reversió si desapareix l'afectació que va motivar l'expropiació, previ pagament de la 
indemnització expropiatòria. 
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2. En l'informe de l'arquitecte municipal de data 12-12-2016, es justifica la procedència 
d'acceptar la valoració proposada. 
 
3. Atès que la indemnització a abonar al Sr. Fontrodona ha estat dipositada a la Caixa General 
de Dipòsits, procedirà sol·licitar a aquest organisme la cancel·lació d’aquest dipòsit, en el sentit 
d’ordenar el pagament de 55.945,08 € al Sr. José Fontrodona i la diferència, 54.674,50 € a 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
4. L’aprovació i signatura d’aquest conveni permet a l’Ajuntament conèixer amb exactitud la 
valoració final d’aquesta indemnització, davant de la incertesa de la valoració que podria 
acordar el Jurat d’Expropiació de Catalunya, o del resultat de la sentència del Jutjat Contenciós 
o Tribunal Superior de Justíciaen el cas que s’interposés recurs contenciós-administratiu contra 
la resolució del Jurat. També permetrà finalitzar els recursos contenciosos administratius 
interposats per aquest propietari. 
 
5. Competència. L'art. 3.4 del REF atribueix al Ple de l'Ajuntament la competència per adoptar 
els acords en matèria d'expropiació. D'acord amb l'art. 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, l'aprovació requereix el vot favorable de la majoria simple 
dels membres presents.  
 
Conclusions 
 
Procedeix que per part del Ple s’aprovi aquest conveni per la determinació de mutu acord de la 
indemnització dels béns i drets afectats per les obres del “Projecte actualitzat d’urbanització de 
l’avda. Barcelona entre l’avda. Colom i el c/ Ausiàs March” propietat del Sr. José Fontrodona 
Cardó, i es faculti al Sr. Alcalde per llur signatura.” 
 
Obert el torn d’intervencions 

La Sra. Castellà  exposa que el conveni que es sotmet a aprovació del ple és fruit 
d’una llarga i intensa negociació amb la propietat dels terrenys per tal de trobar una 
solució consensuada a la indemnització dels béns i drets afectats per les obres del 
projecte de l’avinguda Barcelona, dient que el propietari del terreny ha manifestat la 
seva voluntat de continuar amb l’activitat del càmping, malgrat que s’executin les obres 
d’urbanització de l’avinguda Barcelona, que el dividiran en dues porcions, perquè 
actualment ho considera viable econòmicament, a diferencia del que havia defensat 
fins fa uns anys, apuntant que, per possibilitar la funcionalitat del càmping, és 
imprescindible realitzar uns treballs mínims per tal d’adaptar el càmping a aquesta 
nova situació: serveis necessaris d’acord amb la normativa sectorial corresponent, 
adaptacions topogràfiques per accedir des de l’Avinguda Barcelona i modificacions de 
xarxes pròpies com l’aigua, l’energia elèctrica i l’enllumenament, obres aquestes que 
tenen un pressupost de 40.808,48€ i que contractarà l’Ajuntament a la mateixa 
empresa a la que s’adjudiquen les obres de la urbanització, per la qual cosa aquest 
import serà probablement inferior, indicant que el propietari també rebrà una 
indemnització en metàl·lic de 55.945€, per la compra d’un mòdul de serveis higiènics, 
per la pèrdua de les places situades a l‘espai a ocupar, 18.013€ i per la resta de béns 
incompatibles amb les obres, 2539,58€, (arbrat, etc.) que l’Ajuntament ja li havia 
reconegut amb l’anterior indemnització, destacant que l’aprovació d’aquest conveni 
suposa un estalvi econòmic per l’Ajuntament respecte la quantitat que ja s’havia 
reconegut i consignat a favor d'aquest propietari, evitant la incertesa de la valoració del  
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jurat d’expropiació de Catalunya o, si fos el cas, d’una resolució judicial, ates que el 
propietari demanava una quantitat tres vegades superior a la que reconeixia 
l’Ajuntament, afegint que el conveni també recull que el propietari desistirà dels 
recursos contenciosos administratius que havia interposat, un cop s’hagin executat les 
obres que ha demanat, renunciant també a impugnar l’acord d’aprovació definitiva de 
l’actualització del projecte d’urbanització, per la qual cosa es garanteix que no hi pugui 
haver cap resolució judicial adversa a l’execució d’aquestes obres, concloent que,  
globalment, l’aprovació d’aquest conveni és molt favorable a l’ajuntament i també molt 
positiu ja que possibilita la continuació d’una activitat turística que porta més de 50 
anys al municipi com desitjava el propietari. 

La Sra. Casajuana  avança que, tot i defensar que l’avinguda Barcelona l’haurien fet en 
un moment posterior perquè hi ha altres prioritats, votaran a favor perquè si el 
particular i l’Ajuntament estan d’acord, seria absurd no fer-ho. 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 9 de novembre de 2016.  
 
Vista la proposta de la regidoria d’Urbanisme, el P le, amb el vot a favor del setze 
membres assistents,  ACORDA: 
 
Primer.  Aprovar el conveni per la determinació de mutu acord de la indemnització dels 
béns i drets afectats per les obres del “Projecte actualitzat d’urbanització de l’avda. 
Barcelona entre l’avda. Colom i el c/ Ausiàs March” propietat del Sr. José Fontrodona 
Cardó d'acord amb la minuta que consta a l'expedient. 
 
Segon. Facultar a l’alcalde per la signatura d'aquest conveni i l'execució d'aquest 
acord. 
 
Tercer.  Sol·licitar a la Caixa General de Dipòsits la cancel·lació del dipòsit presentat 
per aquest Ajuntament el 18-7-2016 d’import 110.619,58 €, en el sentit d’ordenar el 
pagament de 55.945,08 € al Sr. José Fontrodona Cardó i la diferència, 54.674,50 € a 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
Quart. Notificar aquest acord al Sr. José Fontrodona Cardó. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord a Serveis Econòmics. 
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9. Moció del GM del PDC sobre la Mobilitat al Mares me. 
 
Les forces polítiques del Consell Comarcal del Maresme i la Coordinadora Preservem 
el Maresme, així com el conjunt de la societat de la comarca, a través dels seus 
Ajuntaments i entitats, des de fa ja molts anys estant lluitant per aconseguir la 
implantació de mesures en infraestructures que garanteixin una adequada mobilitat, 
sostenible i segura, dels seus habitants, ja sigui a nivell intern entre els diferents 
municipis que la componen, ja sigui en relació al conjunt del territori català. 
  
Aquesta lluita es va materialitzar en la Declaració del Maresme 2015 a partir de la qual 
volem basar aquesta moció. 
  
Citar ara tots els antecedents de treballs, estudis, informes, reunions, comissions de 
treball, etc. relacionats amb aquesta demanda seria molt extens perquè ja fa força 
temps que s’estan produint, però si que a l’hora de programar el que cal fer, no es pot 
oblidar el que ja s’ha fet, especialment en relació ala recopilació de dades i la definició 
de les necessitats. 
  
Tenint com a document de referència i consens la Declaració del Maresme del 2015 
promoguda per la Coordinadora Preservem el Maresme i el document marc 
consensuat per totes les forces polítiques al Comissionat de Mobilitat del Consell 
Comarcal del Maresme, que compta amb el compromís de totes les agrupacions 
polítiques comarcals en les municipals del mateix any, i aprovada en resolució al 
Parlament de Catalunya al març del 2016 per tots els grups parlamentaris. 
  
En aquest sentit, cal citar com a resum de tot que, en aquests moments, la Generalitat 
de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, està redactant un 
Pla de Mobilitat del Maresme que, a partir de les necessitats detectades, haurà 
d’establir al conjunt de mesures a aplicar per aconseguir l’objectiu anteriorment citat de 
dotar el conjunt dels municipis del Maresme de la necessària i definitiva mobilitat 
sostenible i segura per als propers anys. 
  
És en base a aquesta premissa i al compromís del Govern de la Generalitat i l’acord 
del Parlament de no allargar el peatge de la C-32 més enllà de la data de finalització 
de la concessió actual, amb la present moció es va proposar al conjunt de forces 
polítiques del Consell Comarcal del Maresme fer arribar a l’equip redactor del Pla i als 
representants polítics del Departament, les consideracions i propostes concretes que 
s’acordin en el marc del Comissionat de Mobilitat i negociar a la Mesa de Mobilitat, per 
a que siguin tingudes en compte i es puguin incorporar al contingut de dit Pla de 
Mobilitat . Mesures que hauran d’estar finançades, amb part, els 400M€ previstos 
d’aportar per part de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en base a l’acord de traspàs 
de la NII, i dels que ja es varen trametre 97,2 M€ que no es varen destinar a la 
construcció de l’alternativa a la C-32 tal i com recull el conveni signat entre les dues 
administracions. 
 
 Obert el torn d’intervencions 
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El Sr. Serret exposa que aquesta moció es va presentar al Consell Comarcal i que va 
rebre un ampli consens per diverses forces polítiques del Consell, considerant que 
hauria de rebre el suport de l’Ajuntament de Malgrat, perquè, tot i ser una moció 
d’àmbit comarcal, té punts que afecten directament al municipi, destacant, en el 
transport públic ferroviari, la reclamació de millores en el servei, com el desdoblament 
de les línies en el tram d’Arenys de Mar fins Blanes, entenent que caldria, com 
malgratencs, demanar quina és la millor opció, en millores i quantitat de trens, que 
permeti desplaçar-se, no només a Barcelona, sinó també a Girona, perquè actualment 
el servei és molt escàs, fent referència també al transport per carreteres, essent de 
tots sabut que la N-II actualment s’utilitza d’una forma molt acusada, lligat a que la C-
32 no és gratuïta ni pels maresmencs ni per qualsevol altre usuari, instant a trobar una 
via alternativa a aquesta, demanant també la vinguda del nit bus fins a Tordera, 
perquè Malgrat no té aquest servei. 

El Sr. Mercader manifesta que votaran a favor perquè en el Consell Comarcal també 
hi va haver l’aportació del PSC i son millores per tota la comarca i també per Malgrat.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 9 de novembre de 2016.  
 
Vista la moció del GPM PDC, de 22 de novembre de 20 16, el Ple, amb el vot a 
favor del setze membres assistents,  ACORDA: 
 
Primer . Determinar que el Pla Integral de Mobilitat del Maresme  que s’està 
redactant per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya (compromís 2014) forçosament haurà de contenir les següents 
consideracions i propostes: 
  
- Actualització dels estudis de demanda de mobilitat al corredor del Maresme , 
tant pel que fa al transport públic, la mobilitat privada, en bicicleta i a peu. El conjunt 
dels estudis anteriorment realitzats i coneguts són previs a la situació de crisi 
econòmica que ha de comportar una disminució notable dels volums circulatoris i de 
desplaçament en el conjunt de Catalunya i del Maresme en particular. Han d’anar en 
direcció de la sostenibilitat i l’ordenació del territori. 

  
- Respecte al transport públic per ferrocarril (xarxa ferroviària), cal millorar la 
capacitat i prestacions de l’actual línia de Rodalies R1, executant les actuacions 
prioritàries de millora del servei anunciades per ADIF i la Generalitat, que permetin 
disposar de trens més llargs i amb major freqüència de pas, incrementant l’oferta de 
Rodalies i després on es fa referència als punts inter modals, garantir la protecció de la 
línia davant els temporals i les avingudes i en general, millorar la seva seguretat, la 
dels viatgers i la fiabilitat global i particular de tot el servei.  

  
- L’estudi haurà de precisar bé la millora de connectivitat Alt Maresme-Girona (rodalies 
Girona) i definir i concretar el projecte, l’impacte ambiental,  urbanístic i de mobilitat 
amb el calendari del desdoblament de la línia entre Arenys de Mar i Blanes, en els 
trams on sigui possible, realitzant tots els estudis tècnics pertinents. 

  
- També caldrà avançar en altres millores com l’adequació de totes les estacions per a 
persones amb mobilitat reduïda, disposar de zones d’aparcament prop de les 
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estacions, així com totes aquelles altres actuacions que ja estan previstes al Pla de 
Rodalies pel Maresme i que no hem citat anteriorment, com l’allargament de l’andana 
d’Arc de Triomf(Barcelona) o concreció del projecte constructiu entre Granollers i 
Mataró.   
  
- Pel que fa a la xarxa de transport públic per carretera , s’ha de tenir present que es 
necessari que s’articuli i es complementi amb la ferroviària per a garantir la 
comunicació entre diferents municipis de la comarca i també amb les ciutats del 
Barcelonès i les comarques del Vallès i Girona. 
  
- Per això, caldrà el desplegament per part de la Generalitat d’una millora de la 
oferta  de transport públic interurbà amb autobús, posant especial èmfasi en la 
connexió amb les estacions de tren. També, executar el més aviat possible, el ja 
projectat carril bus de la C-31, entre la Pau i Montgat. Dissenyar una extensió de carril 
bus i VAO -que pot ser tecnològicament versàtil– als punts de col·lapse tant de la 
xarxa de carreteres locals com les d’alta capacitat per tal d’afavorir l’ús del transport 
col·lectiu. 

   
- Millorar el servei del Nit Bus al Maresme garantint la connexió amb el Baix Besós i 
dins del Maresme tenint present la situació d’inconnexió dels municipis de l’Alt 
Maresme, així com la centralitat que exerceix Mataró. Propostes de millora:  
 

1- que la N-81 arribi fins a Mataró i tingui parada al Baix Besos.  
2- que la N-82 arribi fins al final de la comarca (Tordera).  
3- que les línies tinguin més freqüència ampliada els caps de setmana. 
  

- Pel que fa a la xarxa viària , és evident, per reiterat i perllongat en el temps, que el 
que cal fer primer és definir d’una vegada per totes la funcionalitat que ha de tenir la N-
II per la costai la seva alternativa viària respecte dels moviments interns entre els 
municipis de la comarca. En aquest sentit, l’estudi haurà de definir, després de la 
consulta amb els implicats -territorialment parlant- les mesures concretes que hauran 
de fer possible la pacificació de l’actual N-II fins a convertir-la en un eix cívic amb 
garantia de seguretat i integració urbana i dotant-la de major disponibilitat per a la 
circulació de vianants i bicicletes. 
  
- Òbviament, aquesta definició de la N-II no es pot deslligar de la que també s’ha de 
fixar de l’actual C-32 ( Autopista del  Maresme ) , sobre la qual caldrà determinar  la 
seva configuració i funcionalitat, com a via comarcal, tant en relació als 
usuaris maresmencs (nous accessos a municipis com ara a Cabrils- Vilassar de Mar 
i Teià ) com en el conjunt dels usuaris d’altres indrets. 
 
- Naturalment, aquesta definició de la C-32 també haurà de contemplar prioritàriament 
la seva gratuïtat pels maresmencs. 
 
- Igualment, aquest estudi, haurà de contenir i definir aquelles actuacions concretes de 
possible modificació de traçat o vialitat que permetin incrementar la citada pacificació 
de la N-II. 
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- Com a mesures complementàries, l’estudi haurà de contemplar la circulació dels 
vianants, així com la redacció i execució d’un carril bici (xarxa de bicicletes), el traçat i 
característiques del qual sigui resultat del consens de tota la comarca, incloent totes 
les mesures possibles per a la protecció del Medi Ambient, com per exemple les 
de  promocionar la utilització del vehicle elèctric,  tot fomentat la definició d’una xarxa 
de punts de càrrega ràpida a tots els municipis de la comarca. 

  
Segon . Establir que la redacció del Pla Integral de Mobilitat  en la seva globalitat i la 
de tots els projectes parcials de millora i connexió  que s’han citat en el punt 
anterior, poden i han de ser finançats amb el retorn dels 97,2 M€ rebuts de Foment al 
2011 com a primer pagament pel traspàs de la N-II, que la Generalitat va dedicar a 
altres fins amb el compromís de retornar al Maresme, retorn necessari per poder 
reclamar la resta fins els 400M€ segons conveni de traspàs de la N-II a la 
Generalitat  per a actuacions al Maresme, exceptuant els 97,2 M€ traspassats 
inicialment amb posterioritat a la signatura del Conveni, conveni que necessàriament 
haurà de ser revisat, donat que els acords no coincideixen amb la sensibilitat del 
territori en els aspectes com el de la via alternativa i gratuïta a la C-32. 
  
Tercer . Comunicar els presents acords al Departament de Serveis Territorials de la 
Generalitat, Parlament de Catalunya, Ajuntaments de la Comarca, Consell Comarcal 
del Maresme, Entitats i Associacions  implicades amb la mobilitat del Maresme. 
 
10. Moció del Grup Municipal de PDC, relatiu al Can vi d’Ubicació del Jutjat de 
Pau de Malgrat de Mar i garantir l'accessibilitat 
 
Vista la moció presentada pel Grup Municipal de PDC, relatiu al Canvi d’ubicació del 
Jutjat de Pau de Malgrat de Mar i garantir l'accessibilitat, que literalment diu: 
 
Antecedents 
 
I.- Un  Jutjat de Pau  és un òrgan unipersonal que té jurisdicció al 
terme municipal corresponent, és el primer esglaó de l'aparell judicial, i existeix en 
aquells municipis en què no hi hagi Jutjats de Primera Instància i Instrucció. 
 
El Jutjat de Pau coneix en primera instància, dels assumptes civils de la seva 
competència, actes de conciliació, actes de comunicació i mitjans de prova 
corresponents, fa funcions de Registre Civil, les corresponents entre altres a la inscripció de 
naixements, matrimonis, defuncions, marginals i les certificacions corresponents 
d’acord amb el que estableix la Llei i el Reglament del Registre Civil. 
 
Igualment, el Jutjat de Pau coneix dels procediments penals i judicis per determinades 
faltes i exerceix funcions d’auxili judicial. 
 
Per tant, un Jutjat de Pau és servei públic que dona servei als ciutadans de Malgrat de 
Mar. 
 
II.- L’ article 9 de la CE exigeix als poders públics garantir el màxim benestar de vida 
per tots els ciutadans, i l’article 49, tenint en compte que a la nostra societat hi ha 
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persones que tenen alguna discapacitat física, psíquica o sensorial, demana una 
política de previsió i integració d’aquestes persones. 
III.- L’accessibilitat permet que persones amb mobilitat reduïda (PMRs) puguin gaudir 
de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans. Però les PMRs no només són 
les persones amb disminucions físic motrius i/o sensorials (com invidents o sords) sinó 
que també ho són tota la població que de manera permanent o transitòria té la seva 
mobilitat afectada (gent gran, infants, dones embarassades, persones amb seqüeles 
post-traumàtiques o que viatgen amb embalums com poden ser els cotxets de nens 
petits, els carretons d’anar a comprar, maletes i paquets). 
 
IV.- La Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció a la accesibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques de Catalunya, que desenvolupa el  Decret 135/1995, de 24 
de març regula l’accessibilitat dels edificis d’ús públic i exigeix que els elements dels 
edificis públics siguin, com a mínim, practicables (article 6 del Decret). 
 
V.- A l’Agenda 21 de Malgrat de Mar es recullen 112 accions distribuïdes en 23 
programes d’actuació i 7 línies estratègiques. L’acció 5.3.3. estableix l’elaboració d’un 
Pla de supressió de barreres arquitectòniques, vetllant pel compliment de Decret 
135/1995. 
 
VI.- El Pla d’accessibilitat de Malgrat de Mar té com objectiu promoure l’accessibilitat a 
l’espai públic i edificis públics, i promou en relació als edificis públics la mobilitat 
vertical i disposa que la mobilitat o comunicació vertical entre espais, instal·lacions o 
serveis comunitaris en edificis d’ús públic ha de realitzar-se, com a mínim, mitjançant 
un element adaptat o practicable, segons el cas.  
 En tot cas, es escales d’ús públic han de ser adaptables (2.1.2) i han de complir unes 
condicions que en cap cas compleixen les escales de l’actual Jutjat de Pau. 
 
VII.- L’actual local on es troba ubicat el Jutjat de Pau de Malgrat de Mar no compleix 
amb els mínims exigibles per la llei en relació a l’’accessibilitat. D’altra banda, és un 
local incòmode per l’usuari en el que no es garanteix la privacitat necessària pels 
assumptes que s’hi tramiten, ni ofereix condicions òptimes per atendre al públic. 
 
Per tot això, el grup municipal del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAt) proposa 
al Ple d’aquesta corporació l’adopció dels següents  
 
Acords 
 
Primer.  Aprovar el canvi d’ubicació del Jutjat de Pau i el seu trasllat a un local que 
ofereixi les condicions adequades per oferir un servei públic de qualitat als ciutadans i 
que garanteixi l’accessibilitat i la confidencialitat necessària per realitzar les gestions 
pròpies d’aquest servei. 
 
 
Obert el torn d’intervencions 

La Sra. Serra  exposa que presenten aquesta moció en base a no només a les queixes 
que rebudes per part d’alguns usuaris, sinó també a la constatació, per raons 
professionals o d’utilització d’aquest espai, de la situació actual que té el local del jutjat 
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de pau de Malgrat de Mar, entenent que un jutjat de pau és un òrgan que té una 
jurisdicció al terme municipal, el primer esglaó de l’aparell judicial i que, per tant, és un 
servei públic que es dóna als ciutadans de Malgrat de Mar, on s’hi fan nombroses 
gestions i diligencies que afecten a la vida dels ciutadans, recordant que la mateixa 
Constitució exigeix als poders públics que garanteixin al màxim el benestar de vida de 
tots els ciutadans i exigeix que es tingui en compte també a les persones que tenen 
alguna discapacitat física, psíquica o sensorial, i es demana una política de previsió i 
integració d’aquestes persones, resultant que el jutjat de pau no té una plena 
accessibilitat, existint unes escales que dificulten la mobilitat vertical, la connexió amb 
els diferents espais i l’accés d’alguns ciutadans a realitzar gestions en aquest 
emplaçament, entenent, per altra banda, que el cost que manté el local està per sobre 
del que seria la mitjana de lloguers d’edificis o locals d’aquestes característiques, 
pensant que es podria trobar algun espai municipal en el que es pogués ubicar, 
apuntant que no han volgut acotar ni indicar on s’hauria de traslladar aquest servei, 
perquè això s’hauria de consensuar amb l’equip de govern i aprovar la millor ubicació 
possible, demanant que es doni suport a la proposta per traslladar-lo a un local que 
ofereixi les condicions adequades per oferir un servei públic de qualitat als ciutadans, 
que garanteixi ja no només l’accessibilitat, sinó també la confidencialitat necessària per 
realitzar les gestions pròpies del servei, ja que no sempre les dependències tenen les 
condicions adequades per garantir certa privacitat o confidencialitat quan es fa una 
gestió, que sovint afecta a circumstàncies molt personals com naixements, defuncions, 
certificacions, notificacions de procediments judicials, en un municipi on la gent es 
coneix, i que aquest local no ofereix, demanant que s’aprovi aquest canvi d’ubicació i 
es pacti entre tots trobar un local alternatiu que millori aquestes condicions dins d’un 
temps prudencial.  

La Sra. Martínez manifesta que coincideixen en que el  jutjat de pau de Malgrat no 
reuneix les condicions mínimes per poder oferir un servei adequat als ciutadans, ja 
sigui per l’existència de qualsevol barrera arquitectònica contemplada en la llei 
20/1991 de 25 de novembre, ja sigui per la falta de privacitat que pateix el local, així 
com per la falta de condicions òptimes per atendre el públic, amb espai suficient i 
dignitat per les tasques que s’hi desenvolupen, apuntant també a la seguretat de les 
persones que, sense disposar d’espai adequat, es veuen abocades a concentrar-se a 
la porta del local, ocupant la via pública, a pocs metres d’una cruïlla transitada, situació 
que posa en perill tant la seva integritat, com la dels vehicles que giren el revolt i 
dissortadament es poden trobar la via ocupada, compartint doncs que es tracta d’una 
instal·lació amb moltes mancances que no està a l’alçada dels usos que se li donen i 
amb deficiències d’obligada solució, considerant, però, que a la moció li falta alguna 
cosa més, en el sentit de que han observat que, al llarg del temps, a mida que s’han 
anat necessitant espais, s’han anat ocupant en funció de la disponibilitat, tant els 
espais existents, com d’altres que fins i tot han estat expropiats per activitats 
concretes, donant sortida a les necessitats creixents d’espais i usos per activitats de 
l’Ajuntament, associacions o entitats, creient necessari fer una ordenació de tota la 
xarxa de dependència d’ús públic, optimitzant i racionalitzant aquestes instal·lacions, 
indicant que es disposa d’espais municipals que podrien ser adients a les necessitats 
del jutjat de pau, als que aviat es podrà afegir la finca de Can Palomo, evitant cometre 
errors del passat en buscar solucions puntals, que queden desfasades a mig termini, 
proposant afegir a aquesta moció la creació d’un mapa d’espais municipals i fer una 
ordenació d’espais i usos per la seva optima utilització. 
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La Sra. Vega manifesta que estan d’acord amb que cal un espai més adient pel jutjat, 
apuntant que manca privacitat per poder parlar de certs temes, considerant també, 
com s’ha dit, que es compta amb espais adients per posar el jutjat, concloent que 
votarien a favor, sense l’afegit proposat per ERC, indicant que, si s’afegeix, no la  
votaran.  

La Sra. Casajuana  avança que votaran a favor de la moció, manifestant que la gent ha 
de poder tenir accessibilitat al jutjat de pau, existint tràmits que moltes vegades poden 
tenir a veure amb persones discapacitades, considerant, per altra banda, que els preus 
dels arrendaments han baixat i, si no hi ha cap ubicació municipal, es pot trobar un 
espai més barat, apuntant que els subministraments els paga l’Administració, estimant, 
per tant, absolutament idònia aquesta proposta per dignificar l’espai, fer-lo accessible a 
totes les persones i mirar d’estalviar diners.  

La Sra. Vega reitera que fer tot un estudi dels espais que són adients, no toca dins 
d’aquesta moció, instant, si de cas, a presentar-ne una altra en aquest sentit. 

El Sr. Mercader recorda que aquesta competència era abans de la Generalitat i que la 
va traspassar a l’Administració local, destacant que, en el seu moment, ja existia 
aquesta normativa i que la Generalitat no l’havia complert o no havia destinat els 
recursos necessaris per fer-ho, resultant que, així que va traspassar la competència, 
va trucar a la porta dient que no es complia, indicant que hi ha un contracte vigent i 
que s’està parlant amb la propietat perquè s’adapti a aquesta legislació, apuntant que, 
si no fos possible, es miraria d’ubicar en un altre espai, creient que abans s’ha de 
donar l’oportunitat de que l’actual espai s’adeqüi a la legislació i també amb això, 
actualitzar el contracte amb la propietat, avançant que votaran en contra de la moció. 

La Sra. Serra,  en relació a la proposta d’ERC d’afegir a la moció l’estudi d’un mapa 
d’espais municipals, manifesta que per respecte al treball de la gent que l’ha redactat, 
modificar-la els semblaria pervertir la intenció de la moció, apuntant, per altra banda, 
que el propi text de la moció fa referència a la llei 20/1991, de promoció a 
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, que desenvolupa el decret 
135/1995 de 24 de març que regula l’accessibilitat dels edificis d’ús públic, fa 
referència a l’agenda 21 de Malgrat que recull 112 accions, distribuïdes en 23 
programes d’actuació i set línies estratègiques d’acció, que estableix l’elaboració d’un 
pla de supressió de barreres arquitectòniques, vetllant pel compliment precisament del  
decret 135/1995 i després al pla d’accessibilitat de Malgrat de Mar, que té com objectiu 
promoure l’accessibilitat de l’espai públic i edificis públics, promoure als edificis públics 
la mobilitat vertical i disposa que la mobilitat o comunicació vertical entre espais o 
instal·lacions o serveis comunitaris en edificis d’ús públic ha de realitzar-se com a 
mínim mitjançant un element adaptat o practicable segons el cas, considerant que està  
prou fonamentada, indicant que si ERC els hagués traslladat aquesta proposta amb un 
marge de temps mínim, haguessin consultat als tècnics si es disposa d’algun tipus de 
document semblant, recordant que s’han fet tasques o que hi ha documents que van 
annexes amb el pla d’accessibilitat de Malgrat; quan a la posició de l’equip de govern 
manifesta que li resulta sorprenent, perquè a la junta de portaveus no els van 
expressar cap inconvenient ni tampoc quan n’han parlat personalment al despatx de 
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l’alcaldia, destacant que no es posa cap data perquè no es vol incomplir el contracte, 
demanant, simplement, que es canviï, quan es pugui, la ubicació del jutjat de pau i 
millorar el servei, sorprenent que s’anteposin els interessos d’un privat per damunt dels 
interessos dels ciutadans de Malgrat i d’un servei públic. 

La Sra. Casajuana  manifesta que  es tracta d’una finca d’un particular per la que fa un 
munt d’anys es paga un arrendament, indicant que en virtut del principi de 
concurrència, no es pot estar pagant sempre la mateixa renta al mateix particular, 
demanant de quin particular és.  

El Sr. Mercader respon que no és objecte d’aquesta moció dir qui és el propietari. 

La Sra. Casajuana  replica que és un contracte públic i la ciutadania té dret a saber-ho. 

El Sr. Mercader reitera que no ho dirà, instant a fer-ho a la Sra. Casajuana. 

La Sra. Casajuana respon que ella no té el contracte. 

El Sr. Mercader replica que els contractes prou els busca i els publica en el seu blog. 

La Sra. Casajuana manifesta que s’està amagant informació deliberadament, indicant 
que, en tot cas, el principi de concurrència no s’està donant, perquè hi ha un contracte 
de fa temps amb una persona, el que es podria arribar a trobar bé si l’espai fos 
adequat a la norma, resultant, però, que no es compleix una norma sobre accessibilitat 
que data dels anys noranta sobre les normes d’accessibilitat, preguntant si 
l’Ajuntament es sancionarà a ell mateix per no tenir un establiment en condicions  per 
persones discapacitades, concloent que evidentment votaran a favor i en faran tema 
en el seu blog. 

El Sr. Mercader manifesta que, simplement, ha dit que, abans de canviar d’ubicació, 
volien mirar que el local s’adeqüés a la normativa, perquè hi ha un  contracte vigent, 
indicant que, un cop acabi el contracte, es farà el concurs públic, apuntant que si la 
moció digués estudiar una alternativa quan acabi el contracte, podrien estar fins i tot 
d’acord, afegint que no s’està amagant res. 

La Sra. Serra  manifesta que es sorprenent que, si el local es pogués adaptar, no 
s’hagi fet en tots aquests anys, quan ha sortit a debat en altres mandats,  i que, amb el 
preu de renda que s’està pagant, no se li hagi fet cap requeriment al propietari perquè 
adeqüi una instal·lació força obsoleta, en la que no s’hi han fet inversions des de fa 
molt temps, portant a reflexionar sobre quina mena de vincle hi ha entre aquest govern 
i aquest propietari, el nom del qual es pot dir perfectament, indicant que es poden 
trobar millors locals, més ben acondicionats i més ben ubicats per prestar aquest  
servei en condicions adequades i, segurament, a un preu molt millor per l’Ajuntament. 

El Sr. Mercader insisteix en demanar que la proposta no sigui tant categòrica i plantegi 
estudiar el canvi d’ubicació. 
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La  Serra proposa: requerir a la propietat perquè faci les adequacions necessàries 
perquè tingui accessibilitat al local a més de les millores perquè el servei es pugui 
prestar amb qualitat i, altrament, el canvi d’ubicació. 

El Sr. Mercader pregunta si estan difícil en comptes de dir: aprovar el canvi d’ubicació, 
dir: estudiar el canvi d’ubicació. 

La Sra. Serra  respon que estan molt oberts a modificar la moció per tal que realment 
s’estudiï la millora d’aquest servei, indicant que el contracte tard o d’hora vencerà i 
l’Ajuntament no té cap altre compromís amb el propietari, proposant que la propietat  
estudiï si es pot millorar l’accessibilitat i ho faci, considerant que, si realment hi ha 
aquesta voluntat per part del govern, ara es té l’oportunitat de posar-ho sobre la taula i 
consensuar-ho entre tots, plantejant, en cas que no sigui possible, el canvi d’ubicació, 
manifestant que en totes les mocions solen posar estudiar, resultant, però, que 
després, en el pressupost, no es prioritza, recordant que s’ha aprovat estudiar la 
mobilitat del municipi i no s’ha fet, s’ha demanat actualitzar el pla d’habitatge i no s’ha 
fet, s’ha aprovat estudiar la millora de l’entrada de Malgrat i no s’ha fet, es va aprovar  
una moció de Convergència i ERC, de consulta popular sobre les contribucions 
especials del carrer llibertat Sant Elm i no s’ha fet, considerant que ser molt obert, 
comporta aquest risc, apuntant, com una incongruència, que ara es vulgui canviar 
l’oficina de turisme per millorar l’atenció al ciutadà, quan és una oficina nova i 
accessible, i, en canvi, per un jutjat de pau que afecta a tothom de Malgrat i és un 
servei de necessitat, no es prioritzi la qualitat del servei al ciutadà.  

El Sr. Mercader reitera la seva proposta per tal de que hi hagi unanimitat 

La Sra. Serra respon que, si és estudiar, cal posar-hi un termini, preguntant si sembla 
bé en el decurs de l’exercici. 

El Sr. Mercader  diu que hi està d’acord. 

La Sra. Vega manifesta que hauria de ser abans que finalitzi el contracte, perquè el 
que no pot ser és que no s’arribin a fer totes aquestes millores. 

La Sra. Martínez  manifesta que també votaran a favor per la necessitat de dignificar 
aquest servei, indicant pel que fa al mapa d’espais municipals que proposaven, que, 
mentre es fa el requeriment i l’estudi, potser donarà temps o que, altrament, ja 
presentaran una moció més endavant. 

La Sra. Serra respon que es pot consensuar una altra proposta amb això. 

 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 9 de novembre de 2016.  
 
Vista la moció del GPM PDC, de 21 de novembre de 20 16, amb l’esmena 
introduïda en el decurs del debat, el Ple, amb el v ot a favor del setze membres 
assistents,  ACORDA: 
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Primer.  Estudiar, en el termini màxim d’un d’any el canvi d’ubicació del Jutjat de Pau i 
el seu trasllat a un local que ofereixi les condicions adequades per oferir un servei 
públic de qualitat als ciutadans i que garanteixi l’accessibilitat i la confidencialitat 
necessària per realitzar les gestions pròpies d’aquest servei. 
 
 
11. Moció del GPM CUP-PA referent  a cinc propostes  per a ser incorporades al 
pressupost 2017. 
 
Vista la moció presentada pel  GM de les CUP on presenta 5 propostes perquè siguin 
incorporades als pressupostos de l’any 2017, que literalment diu: 
 
“Primer. Augmentar els ingressos mitjançant l’augment de tipus de gravamen aplicat 
a l’Impost de Bén Immobles, fins a l’1,10% a finques urbanes no destinades a cobrir 
una necessitat habitacional com són: oficines d’entittas financeres, instal·lacions 
hoteleres i gran fàbriques multinacionals. 
 
Segon. Introduir l’aplicació pressupostària de la c onsolidació de La Pilona . 
Demanem la creació d’aquesta aplicació oberta en concordança amb l’acord plenari de 
13 d’octubre d’enguany, on s’aprovà la conservació de La Pilona, en el termini d’1 any 
prorrogable amb un any més. 
 
Tercer. Fixar una despesa per la diagnosi de les re muneracions del servei de 
gestió d’aigua potable, el servei de neteja de les instal·lacions municipals i el servei de 
neteja viària i de platges: 
 

. L’empresa privada d’Aigües Malgrat paga a l’ajuntament prop de 32.000 € 
anuals per a la concessió que té atribuïda. La despesa d’aigua a les 
instal·lacions municipals volteja els 33.600 €. 
 
. Es preveu una despesa de la neteja viària i platges de 899.000 € per Innova 
Coptalia SAU. 
 
. La neteja de les instal·lacions municipals està subcontractada amb un cost de 
361.250 €. 
 

La Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) deixa clar que 
un ajuntament pot escollir la forma en què vol gestionar un determinat servei, però ha 
de justificar que és el més sostenible i eficient. Això suposa que quan un govern local 
opta per recuperar la gestió directa ha de poder justificar molt bé que pren la decisió 
perquè millora a nivell de costos, i també a nivell de prestació de serveis. 
 
Quart. Eliminar  la previsió d’ingressos de 600.000€  de contribucions especials per a 
la realització de les obres de millora dels carrers Llibertat, Carme i Sant Elm. 
 
Cinquè. Eliminar l’aplicació pressupostària de tran sferència a l’empresa de 
Turisme, dotada amb una despesa de 254.000 € i diss oldre MALGRAT TURISME, 
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SL. La Regidoria de Turisme i Comerç desenvolupa les seves accions a traves 
d’aquesta societat creada pel govern del PSC. És una societat que no compleix els 
objectius establerts en els Estatuts Socials, és econòmica i materialment depenent de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar. La contractació que fa de certs serveis no s’adequa a 
la Llei de Contractació Pública i està exercint tasques que no li correspon, com cobrar i 
ingressar “taxes” per l’ocupació de la via pública en fires d’un dia (com són la d’hivern, 
la d’estiu ...) o fer reserves d’hotel. És una societat mantinguda per l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar i gens autònoma. Volem que la seva activitat estigui sotmesa a la 
gestió i al control propis de l’Administració Local com qualsevol altre Regidoria.” 
 
Obert el torn d’intervencions 

La Sra. Casajuana  exposa que aquestes propostes pretenen ser unes esmenes de 
màxims als pressupostos, avançant que estarien disposats a que, si en pot prosperar 
ni que sigui una, renunciar a les altres quatre, procedint, d’antuvi, a efectuar una petita 
correcció de l’esmena primera, ja que, quan la van presentar encara no tenien 
coneixement de l’augment dels valors cadastrals, dient que en la mateixa es demana. 
augmentar els ingressos mitjançant l’augment del tipus de  tipus de gravamen aplicat a 
l’Impost de Bén Immobles, fins a l’1,10% a finques urbanes no destinades a cobrir una 
necessitat habitacional com són: oficines d’entitats financeres, instal·lacions hoteleres i 
gran fàbriques multinacionals, si bé, com que s’ha augmentat el valor cadastral, en 
aquests casos es demanaria que no se’ls rebaixés el tipus de gravamen al 0,7 com 
s’ha aprovat anteriorment; quant a l’aplicació pressupostària de la conservació de la 
Pilona, indica que no vincula a pagar res, tractant-se de donar continuïtat a l’acord 
plenari de 13 d’octubre, perquè, simplement, hi hagi un apunt comptable per donar una 
mica de certesa a la ciutadania de que allò que aprova té continuïtat, que es podrà 
nodrir amb els diners que es demanin i es puguin aconseguir; quant a la despesa de 
diagnosi de les remunicipalitzacions, manifestant que ara aquest tema està d’actualitat, 
però que la CUP sempre ha dit que els serveis bàsics que l’Ajuntament ha de prestar 
han d’estar municipalitzats, demanant un estudi sobre el possibilitat o l’eficàcia de 
remunicipalitzar certs serveis, entre ells, l’aigua, perquè és una primera necessitat que 
no pot estar a mans d’una empresa privada, entenent que amb una concessió 
l’Ajuntament està més tranquil perquè no ha de controlar personal ni mitjans, 
considerant, però, que els ajuntaments hi son per alguna cosa i si algú es cansa, que 
no hi treballi; quan a les contribucions especials, manifesta que no es pot iniciar un 
procés negociador, tirant foc,  i que, si es vol assolir un acord i fer entendre que potser 
han de sufragar alguna part, no es pot començar imposant 600.000€  d’entrada, 
perquè així la negociació no va enlloc; quant a Malgrat Turisme SL, que és una 
societat creada el 2010, preveient com a ingressos una aportació del sector privat de 
51.406€, si bé l’any 2014 l’aportació del sector va ser de 23.899,98€, apuntant que 
l’any 2010, el consell d’administració deia: presentació del pla inicial de treball de 
l’empresa. Programa 1, turisme familiar, jornades de musica, gastronòmiques, turisme 
natural, cultural, pla de màrqueting, formació, programadors, web, convenis amb 
mitjans de comunicació, viatges de familiarització... objectius que, sis anys després,  
no s’han donat, no volent veure-ho com una cosa negativa, sinó com una experiència 
que s’ha intentat i no ha funcionat en funció de les expectatives, representant, per altra 
banda, un greuge comparatiu amb les altres regidories, ja que des de Turisme es diu 
que Malgrat Turisme els va molt bé, per la immediatesa de no haver de passar per 
tràmits administratius, dient que, si totes funcionessin així, no caldria Ajuntament, 
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posant de manifest pel que fa a les dues persones que hi treballen, que existeix un 
document que els assegura que, si Malgrat Turisme es dissol, tornaran a treballar a 
l’Ajuntament, destacant que, més o menys un any després, el consell d’administració 
va decidir pujar el salari de les dues persones, però que, amb hores extraordinàries a 
l’Ajuntament, també podrien arribar  a guanyar aquest diners.  

El Sr. Mercader fa esment de l’article 22, paràgraf p, del ROM que estableix que  la 
votació dels dictàmens, proposicions i mocions seran a la totalitat del seu text no 
admetent votacions parcials, llevat que siguin admeses per la presidència, recordant 
que, en començar el mandat va dir que era partidari de votar-les en la seva totalitat i 
així s’ha aplicat a la resta de grups. 

La Sra. Casajuana  manifesta que, en aquest cas, si hi ha algú que considera que 
algunes d’aquestes propostes podrien ser admeses, modificarien la moció.  

El Sr. Roger  pregunta quina proposta es fa exactament amb la variació del tipus de 
l’IBI  

La Sra. Casajuana  respon que en el 0,83, que és el que avui s’ha revocat i que es 
mantindria per aquests establiments.  

El Sr. Roger  manifesta que, aclarit així, ho veuen bé, com també l’aplicació 
pressupostaria de la Pilona, indicant que, fixar la despesa de la diagnosi de 
remunicipalitzacions tampoc els sembla malament, apuntant que, abans d’arribar a 
l’estiu, finalitza el contracte amb la concessionària de la llar d’infants, i que estarien a 
favor de que aquest servei es remunicipalitzés, perquè hi ha una sèrie de premisses 
en aquesta empresa que no s’adeqüen al que ERC pensa, per la qual cosa estudiar-ho 
en conjunt no seria mala cosa, perquè aportaria informació addicional a aquesta 
decisió que s’ha de prendre en els propers mesos sobre la llar d’infants, tenint entès 
que la majoria de serveis tenen adjudicacions de molt més temps i potser seria 
complicat tornar-ho a assumir com a servei municipal, però que, amb tot, miitjançant 
aquest estudi es pot tenir la informació; quant, a la presió d’ingressos pel carrer 
Llibertat, recorda que ja han manifestat el seu desacord amb el plantejament que s’ha 
fet per part del govern i, quant a Malgrat Turisme, entenen que s’ha de fer un 
pensament, tenint en compte que una de les coses que s’havia fixat com objectiu, que 
era que fos finançada 50% capital privat, 50% públic, no s’ha assolit, ni tant sols durant 
els dos anys de la Sra. Ponsa a la regidoria, que podia semblar, que per la seva 
dedicació professional, era el perfil més adequat políticament per aconseguir aquest 
objectiu, concloent que per ERC aquest text és totalment assumible. 

La Sra. Serra manifesta que el primer punt, en aquest moment, no el votarien, per 
entendre que requereix d’un estudi una mica al detall, no descartant, si es decideix fer, 
participar-hi; pel que fa al segon punt, diu estar-hi d’acord perquè ho van aprovar tots 
els grups, havent volgut veure aquesta partida per respecte a la gent que va impulsar 
aquesta proposta, indicant, pel que fa a les remunicipalitzacions, que alguns serveis es 
podrien recuperar, ja que, en algun cas, es demostra que el servei és molt més 
econòmic i eficient, compartint també l’eliminació de les contribucions especials de la 
previsió d’ingressos; quant a dissoldre Malgrat Turisme, recorda que el grup de 
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Convergència ja va ser molt crític amb la creació de Malgrat Turisme, com es pot 
veure a l’acta d’11/2/2010, perquè tot aquest invent té origen en un viatge de 
l’alcaldessa a Madrid, on va conèixer una empresa que es deia Tangible, que és una 
d’aquestes empreses que es dediquen a vendre fum als polítics i els van vendre la 
moto de que farien una empresa de capital mixt, obtenint una ajuda d’uns 66.000€, 
quan per internet, una SL la fan per 300€, resultant que, quan van fer l’estudi, una 
empresa de capital mixt era molt difícil de fer, i van optar per lo fàcil, que era fer una 
SL de capital públic, dient que no es trobarien gaires ajuntaments que avui gestionin el 
turisme amb una SL de capital públic, considerant que no compleix els objectius pels 
que va ser creada ni ha demostrat servir per a res més que per gestionar 4 excursions, 
algunes fora de Malgrat, que tampoc tenen cap sentit, i que s’hauria de sotmetre de 
manera molt estricte a la normativa de contractació de l’administració pública, ja que si 
es compten empreses i empresetes, són molts diners i al final passarà com l’escola de 
futbol, que quan es tanqui, caurà la cara de vergonya, instant a no esperar que arribi 
aquest moment i a tancar-la abans, perquè no està fent res més que el que ja feia la 
regidoria de turisme i s’estalviarà la despesa de gestionar l’empresa 

La Sra. Vega manifesta que votaran en contra del punt 1, a favor del punt 2, que el 
punt 3 s’hauria d’estudiar i, per tant, s’abstindrien, que en relació amb els 600.000€ de 
contribucions especials han de ser coherents amb el que van votar quan estaven a 
l’equip de govern i van votar a favor, dient, quant a Malgrat Turisme, que va estar deu 
anys al govern i ho ha d’assumir, si bé considera que seria el moment de dissoldre-la. 

La Sra. Ponsa manifesta que, sense estudiar-ho, incrementar el tipus d’IBI a les 
empreses que estan donant feina a gent de Malgrat, no ho veuen bé, considerant, pel 
que fa al 2, que no es pot obrir una partida pressupostaria, esatant una mica d’acord 
amb el punt 3 en veure si hi ha algun dels serveis que es podria fer un estudi, ibdicant 
que del punt 4 ja se n’ha parlat i, respecte al punt 5è, que, en els inicis, també havia 
sigut critica amb aquesta empresa, però que, treballant directament amb l’empresa, es 
veu l’agilitat que hi ha per fer les coses en un món tant globalitzat, el que permet 
rendibilitzar l’empresa, afegint que no es cobren taxes d’ocupació de via pública, sinó 
inscripcions a fires. 

La Sra. Casajuana replica que Malgrat Turisme cobra la inscripció dels firaries, però 
que a les ordenances fiscals hi ha una taxa per ocupació de via pública per parades 
d'un dia, que l’Ajuntament no pot cobrar, perquè Malgrat Turisme ja està cobrant una 
entrada. 

La Sra. Ponsa contesta que les despeses de neteja d’aquesta via pública les paga 
l’empresa, com e spot comprovar amb les factures, afegint que la gestió és auditada 
per una empresa externa i es porten els números a l’Ajuntament.  

El Sr. Mercader manifesta que votaran en contra.   

La Sra. Casajuana  manifesta que, d’acord amb les diverses intervencions, sembla que 
podria prosperar el que és el tema de fer la diagnosis de la remunicipalitzacio de 
serveis.  
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El Sr. Mercader recorda que la moció es votarà a la totalitat. 

La Sra. Casajuana  manifesta que la CUP retira els altres punts i només deixa la moció 
amb aquest punt.  

El Sr. Mercader pregunta si demanen que hi hagi aplicació pressupostaria 

La Sra. Casajuana respon que perquè es faci aquest estudi cal una aplicació 
pressupostaria, per garantir que el que s’aprova es porti a terme i no passi com amb 
altres acords plenaris.  

La Sra. Ponsa  proposa deixar-ho sobre la taula i parlar-ne, indicant que, altrament, 
votaran en contra. 

 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de  data 9 de novembre de 2016.  
 
Vista la moció del GPM CUP-PA, de 3 de desembre de 2016, amb l’esmena 
introduïda en el decurs del debat, consistent en so tmetre únicament a votació 
l’acord tercer, el Ple, per set vots a favor (CUP, ERC, PDC i PP) i nou vots en 
contra (PSC i JxM),  ACORDA no aprovar la moció. 
 
 
12. Dació de compte dels decrets  2950 a 3159/2016 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets dictats per l’Alcaldia, des del 2950 al 
3159/2016. 

12-A.- La Sra. Martínez res refereix al decret 2016/3093, posant de manifest que, en 
data 10/10/2016, el Sr. Josep Riera i Porta, coordinador comarcal i el Sr. Josep Soms 
Collprim, delegat local a Malgrat de Mar en representació de la Unió de Pagesos de 
Catalunya a la comarca del Maresme, i el Sr. Antoni Llimona en representació de 
l’assemblea pagesa del Maresme han presentat un escrit en el que demanen ser 
considerats interessats en l’expedient per la modificació del POUM al pla de Grau, 
preguntant si això ve de la proposta dels càmpings i si els pagesos no han tingut cap 
reunió.  

La Sra. Castellà  contesta que va mantenir una reunió amb el president de la 
Cooperativa, en la que li va exposar la proposta de modificació que feien els càmpings, 
quedant en que, quan hi hagués una mitja proposta, ja se'ls informaria.   

La Sra. Martínez  manifesta que en aquest escrit estan reclamant informació sobre el 
projecte, i que sembla que se’ls reclama  que s’identifiquin com a persones. 

La Sra. Castellà contesta que això no ho recorda. 

La Sra. Martínez  pregunta si Unió de Pagesos té tota la documentació. 



50 

La Sra. Castellà respon que la proposta, sí. 

13. Precs i preguntes 
 

13-A.-. El Sr. Núñez manifesta que han vist que el departament de Governació ofereix 
assessorament per homologar l’escut de Malgrat de Mar, preguntant si s’ha donat 
resposta,  

El Sr. Mercader  contesta que no s’ha donat resposta a aquest oferiment. 

El Sr. Núñez  repregunta si es té previst respondre al departament de Governació. 

El Sr. Mercader contesta que no. 

13-B.-El Sr. Núñez  pregunta per les xifres i la valoració feta de l’enquesta sobre el canvi 
de marca de Malgrat de Mar. 

El Sr. Mercader respon que, properament. l’empresa els donarà els resultats i que els 
faran arribar les propostes. 

13-C.-El Sr. Roger  recorda que, fa uns mesos, van proposar que l’Ajuntament pogués 
sortit a la web del Consell Comarcal, on hi ha una pestanya per noticies i activitats dels 
municipis , comentant que era un tràmit, a priori, senzill de fer i que aportava uns 
beneficis a l’Ajuntament en el sentit que era un servei gratuït i augmentava el transit cap a 
la web municipal, indicant que el senyor alcalde va dir que en prenia nota, preguntant si 
s’ha fet alguna passa en aquest sentit, perquè no apareix encara. 

El Sr. Mercader demana disculpes perquè, efectivament, en va prendre nota, però 
encara no s’ha realitzat, esperant fer-ho properament. 

13-D.- El Sr. Roger  manifesta que, no fa massa,  va sortir el tema de que el senyor 
alcalde  s’havia reunit amb el conseller i de que, en principi, hi havia previsió que s’obrís 
la participació per temes de salut a la ciutadania, havent vist que el dia 26/11, a Pineda 
de Mar, hi ha hagut una jornada de participació de comunitat i salut, organitzada per 
l’Ajuntament de Pineda, on es convida a tots els veïns a assistir i opinar sobre la salut, 
recordant que el senyor alcalde va prendre el compromís de que, quan s’iniciessin 
aquests processos per la ciutadania, es faria alguna cosa, observant que no hi ha cap  
iniciativa en aquest sentit , preguntant si hi ha previsió de fer alguna cosa. 

El Sr. Mercader recorda que va comentar que, a finals d’any, havia de venir el conseller a 
la comarca, perquè formava part de la participació, anar als hospitals i  recollir l’opinió 
dels infermers i la direcció, reunió que no s’ha dut a terme, esperant que tingui lloc 
properament, essent la única noticia la d’un link que invitava a participar, però que durava 
una setmana, resultant q ue, entre que se’n fa difusió i una cosa i altra, no dóna 
temps a la participació, concloent que s’ha de mirar una altra manera per donar més 
temps a la participació.  
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13-E.- El Sr. Serret es refereix a la rampa de la plaça de l’església, indicant que a la nit 
no es veu prou bé i caldria que es senyalitzés d’alguna forma, perquè la barana està als 
cantons de la façana de l’església i més d’un usuari ha caigut per la manca de visibilitat.  

El Sr. Sánchez–Camacho  en pren nota, demanant que, sigui per correu electrònic o 
personalment in situ, li concreti exactament la demanda, per no interpretar una cosa que 
no sigui. 

13-F.- El Sr. Serret  respon que poden quedar quan vulgui, referint-se, tot seguit, a 
l’avinguda Tarragona, a l’alçada de l’Institut, on, en el batibull de rotondes que hi ha, 
resulta que, per girar a la dreta, si és un autocar una mica gros i hi ha un camió parat a 
càrrega i descàrrega, que és habitual, els autocars no tenen mobilitat per poder girar a la 
dreta, i han de girar a l’esquerra, impedint el transit de forma força temerària, demanant 
que  s’ubiqui aquell càrrega i descàrrega a un altre lloc o es plantegi la mobilitat d’una 
altra manera.  

El Sr. Mercader respon que es mirarà. 

13-G.- El Sr. Serret exposa que per la festa major hi van haver uns incidents al pavelló 
de l’avinguda Tarragona, que els van fer adonar de certes mancances que té el pavelló, 
referint-se concretament a les escales de sortida d’emergència, on hi va haver el 
problema, considerant que han d’estar obertes previament quan hi ha una activitat en el 
pavelló, resultant, però, que es van obrir en el moment en que ja hi havia la gent, essent 
també sorprenent que no hi hagués un botiquí que doni resposta a emergències com la 
que, malauradament, es va produir i, cas que hi sigui, que estigui en un lloc visible i 
accessible.  

El Sr. Ruiz contesta que hi ha dos botiquins, però que, aquell dia, el conserge no el va 
trobar. 

El Sr. Cuní manifesta que, per l’informe que ha fet la policia i les opinions que van 
recavar, el conserge va obrir la porta perquè la gent que li demanava accedís més 
ràpidament a la pista, resultant, però, que la gent va anar massa de pressa i el conserge 
no va aconseguir acabar de posar la barana de seguretat que fixa l’escala. 

El Sr. Serret replica que els botiquins tothom ha de saber on son, suposant que hi deu 
haver un pla d’emergència, indicant que les escales d’emergència han d’estar preparades 
per quan hi ha una activitat, sense esperar a que la gent les demani. 

El Sr. Cuní respon que les escales estaven posades i es va obrir quan la gent va 
demanar poder accedir més ràpidament a la pista, apuntant que no s’havia de passar per 
allà, sinó pels laterals. 

El Sr. Serret contesta que les escales d’emergència no poden estar tancades 

El Sr. Cuní respon que no és una escala d’emergència, sinó d’accés a la pista.  



52 

El Sr. Serret replica que, si només són les del final les d’emergència s’ha de fer mirar, 
perquè, si hi ha una activitat a la pista, que requereix de les escales perquè no hi ha les 
cadires necessàries, aquelles escales havien d’haver estat col·locades. 

El Sr. Cuní  respon que això ja s’ha parlat amb l’associació que ho organitzava i ha 
quedat clar, considerant que, a partir d’aquí, cal treballar perquè, quan hi hagi actes amb 
molta gent, no torni a passar.  

El Sr. Serret manifesta que, en aquell moment només hi eren dos regidors: la Sra. 
Martínez i ell mateix, perquè no trobaven a ningú, apuntant que el tècnic estava avisat, hi 
havia dos ambulàncies del SEM, els sotsinspector de la policia... reiterant que les escales 
no estaven posades i no hi havia cadires, i tot plegat va acabar amb un desenllaç no 
massa agradable. 

El Sr. Cuní  contesta que era un acte de l’associació, en el que l’Ajuntament només 
col·laborava a nivell logístic.  

13-H.- La Sra. Vega manifesta que el Sr. Ruiz sempre posa pegues a fer us del pavelló 
Germans Maragall, sobre tot pel terra, perquè no es pot patinar o no es poden posar 
cadires, recordant que, com a regidora anterior d’Esports, va fer una partida 
pressuposaria de 120.000€ per un terra de parquet que permetria fer aquests 
esdeveniments sense problemes, preguntant perquè hi ha entitats a les que  s’ha enviat a 
fora per no fer us del pavelló Germans Maragall, perquè no es faci malbé el terra. 

El Sr. Ruiz respon que en cap moment ha dit a ningú que no pot utilitzar el pavelló, 
apuntant que la setmana vinent hi ha dues escoles que faran un festival. 

La Sra. Vega pregunta perquè no poden fer ús del pavelló a causa de que el terra no es 
pot trepitjar 

El Sr. Ruiz contesta que això no és veritat. 

13-I.-La Sra. Vega pregunta com pot ser que una tècnica faci les tasques d’un conserge 
d’esports i que aquestes festes no s’hagi deixat fer cap activitat nadalenca en un pavelló 
preparat perfectament, recordant que, quan era regidora, el germans Maragall es feia 
servir per les activitats, les sortides d’emergència estaven preparades i es podien baixar 
les cadires a baix.  

El Sr. Ruiz  contesta que s’està utilitzant, reiterant que dues escoles de Malgrat hi faran el 
festival de Nadal i el dia 24 de desembre la Boehringer hi farà la seva festa de Nadal.  

La Sra. Vega replica que no fan servir la pista. 

13-J.- El Sr. Roger  es refereix als desfibril·ladors, posant de manifest que estan tots 
tancats dintre dels equipaments, mentre que en altres municipis estan a la vista, 
preguntant quin criteri s’ha seguit, ja que, tancat dins dels edificis, perden la meitat o més 
del seu sentit, perquè estan les 24 hores oberts. 
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La Sra. Ortiz respon que estan tots a dintre perquè el pla era tenir espais municipals 
cardioprotegits, dintre dels edificis, indicant que ho tenen pendent i els agradaria, quan hi 
hagi més pressupost, anar-ho ampliant. 

El Sr. Mercader intervé dient que, a la part de Girona, tenen els municipis cardioprotegits 
perquè van rebre una subvenció de la Diputació de Girona, mentre que a Barcelona, no, 
havent decidit a Malgrat destinar certs recursos per anar-ho desplegant, començant 
primer pels equipaments municipals, seguint per les escoles i els l’espai públics, apuntant 
que, abans, l’objectiu és que la gent tingui formació per saber-los utilitzar, començant pels 
treballadors municipals, essent important que la policia en tingués un al seu vehicle per 
tal d’arribar el més ràpid possible, concloent que es tracta d’una qüestió de planificació. 

El Sr. Roger  replica que no comparteix aquesta planificació, entenent que si el 
desfibrilador fos a la façana de l’edifici faria una funció doble.  

13-K.- La Sra. Casajuana recorda que en el Ple passat es va aprovar penjar l’estelada al 
balcó de l’ajuntament, preguntant al senyor alcalde si ho farà. 

El Sr. Mercader contesta que, tal com va dir, fa un mes, en una entrevista a Ona Malgrat, 
en principi, no té intenció de complir la moció, perquè el seu compromís amb la 
ciutadania és que l’Ajuntament hi hagi les banderes que representen a tots, considerant 
que, per molt que pugui ser una majoria, l’edifici consistorial no pot ser un ball de 
banderes, animant a portar aquesta moció al Parlament, on hi ha una  majoria 
independentista i, per tant, els serà molt fàcil col·locar-la.  

La Sra. Casajuana  demana que consti en acta la negativa del senyor alcalde a donar 
compliment a un acord de Ple.   

13-L.-La Sra. Vega reitera la pregunta relativa als conserges, preguntant si hi ha 
mancança de conserges. 

El Sr. Ruiz contesta que, si es refereix a perquè la tècnica d’esports ha fet de conserge 
algun dia, el motiu és perquè han coincidit vacances i dies personals d’algun conserge i 
una baixa d’última hora, i que es va fer per no demanar que vingués un conserge que 
tenia festa. 

La Sra. Vega manifesta que això no és legal i que si hi, per desgràcia passés alguna 
cosa, la responsabilitat cauria sobre l’Ajuntament i que ella no vol aquesta responsabilitat. 

El Sr. Ruiz  respon que està d’acord, però que aquell dia en concret, només tenia dies 
opcions: demanar a la tècnica d’esports com a conserge o tancar la instal·lació i deixar a 
un munt de nens i nenes sense entrenar i que es va decidir per la primera. 
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El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta. 

 

Vist i plau 
[Firma02-01]      [Firma01-01] 
 
 
Joan Mercader i Carbó    Joan Carles Nonell i Sendrós 
Alcalde      Secretari General 
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