
 

 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 3 d’agost de 2017 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19.00 a 23.22 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen 
 
Grup de Junts per Malgrat - JXM 
 

M. Carmen Ponsa Monge, Alcaldessa, que presideix l’acte. 
Miguel Ángel Ruiz Giménez 
Mireia Castellà Climent 

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

Ramir Roger Artigas, 1er Tinent d’Alcalde 
Maria Ester Martínez Tarrés 

            Ricard Núñez Casanovas 
 
Grup del Partit Demòcrata Català (PDC) 

 
Mª Neus Serra i Bosch 
Jofre Serret i Ballart, 2n Tinent d’Alcalde 

 
Grup de Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu – CUP-PA 
 

Francisco Jesús Márquez Carvajal  
Núria Casajuana Vives, 3ª Tinent d’Alcalde 

 
Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés - PSC-CP 
 

Joan Mercader Carbó  
Raquel Martín Cuenca 
Óliver Sánchez-Camacho García 
Sònia Viñolas Mollfulleda 
Isabel Ortiz Vera 
Sergio Ortín Lacoma 

 
Grup del PP 
 

Ana Vega Raya 
 
Amb l’assistència del secretari Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, que dóna fe de l’acte i 
de l’interventor accidental, Sr. Jaume Marquès Ramos. 
 



 

 

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 dia 6 de juliol de 2017. 

 
2. Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori. 
 
3. Expedient de modificació de crèdit, mitjançant la concessió de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit. 
  
4. Modificació del contracte del servei de recollida i transport de residus de 
Malgrat de Mar. 
 
5. Compareixença del regidor de Govern Obert. 
 
6. Moció del PP rebutjant el referèndum il·legal anunciat pel proper 1 d’octubre 
de 2017. 
 
7. Moció del PSC  per aplicació de la subvenció de l’IBI per a les persones amb 
escassa capacitat econòmica. 
 
8. Dació de compte dels decrets 1295 a 1718/2017. 
 
9. Precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1.  Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 6 de juliol de 2017. 
 
La Sra. alcaldessa 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 6 de juliol de 
2017,  còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria. 
 
 
Sense cap observació, per assentiment dels disset membres assistents, es 
declara  aprovada l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 6 de juliol de 2017. 
 
 
2.  Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori. 

2-A.- Sr. Serret: portem avui a plenari per donar coneixement a la ciutadania dels 
punts aprovats en Junta de Govern en el que es va fer un increment d’ajuts pels 
programes d’habitatges per les persones grans per aquest 2017 en el que la junta va 
aprovar una reserva de crèdit de 2530.40€ per aquests ajuts. L’ajuntament ha concedit 
6 dels 18 ajuts previstos per enguany, els 12 restants es concediran en breu i davant 
l’existència de la llista d’espera, el govern municipal ha decidit ampliar aquests ajuts 
amb 11 ajuts més. 



 

 

2-B.-Sr. Serret: per posar en antecedents a la ciutadania que ens escolta, aquest és 
un punt que també va passar per la junta de govern en el que exposant el projecte, 
l’any 2007 la Generalitat de Catalunya va aprovar el projecte d’intervenció integral al 
barri del castell a Malgrat de Mar, el qual recull una sèrie d’actuacions destinades a 
mitigar els dèficits urbanístics i socials que presenta aquest. El servei d’ocupació de 
Catalunya amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri territorial i social del territori català, 
considera oportú donar suport a les entats beneficiaries d’aquest programa de barris, 
posant a la seva disposició mitjançant el projecte treball als barris, un conjunt 
d’actuacions en l’àmbit d’ocupació i desenvolupament local que deixen a iniciativa de 
cada municipi el disseny i planificació sobre quines actuacions poden encaixar millor 
en el seu propi projecte. Aquest és un projecte que s’ha destinat des del 2007 en 
diferents partides, però enguany hi ha una novetat així com, tornem a repetir, el 
projecte de Tu hi pintes molt, també la conservació i manteniment d’espais verds en el 
que fins el moment només es feia a través de forestals i s’ha treballat amb jardineria, 
parcs i jardins, en el que sol·liciten també el servei de jardineria per tal de 
desenvolupar serveis en el barri. També hi haurà una dotació per dinamitzar la feina, 
destinat a aquest barri, així com un suport a serveis socials d’atenció a les persones 
usuàries destinat específic en l’àrea del barri i la novetat més important és que també 
dotarem un suport a serveis socials per fer accions educatives comunitàries 
especifiques en l’àmbit de l’escola del barri. Tindrem un educador social de carrer 
destinat a l’escola Marià Cubí. I tot això suma un import total que acceptem d’aquest 
ajut de 70.433,46€. 

2-C.- Sra. Serra:  des del passat mes d’abril, des de la regidoria d’habitatge s’ha donat 
impuls a la prestació d’un servei de mediació amb tot allò relacionat amb l’habitatge. 
S’ha fet com a mesura d’acompanyament i complementaria als serveis que ja es 
presten. Aquest nou servei, que ha nascut fruit de les necessitats que s’han detectat 
des de la pròpia regidoria i per donar-hi resposta, té iniciades ja 8 mediacions, 3 de les 
quals ja estan resoltes, i l’objectiu del servei és evitar en la mesura del possible la 
pèrdua de l’habitatge habitual o millorar-ne l’accés, així com en aquells casos en la 
mesura que sigui possible, instar la regularització de situacions d’ocupacions sense 
títol habilitant mitjançant la signatura de lloguers socials. Des de la posada en marxa 
del funcionament d’aquest servei, s’han atès aquestes demandes que s’han tramitat 
d’acord amb el que estipula la llei 24/2015 de 29 de juliol de mesures urgents per 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. El servei de 
mediació el que fa és demanar als propietaris dels habitatges que tinguin en compte la 
capacitat econòmica de les persones a l’hora de fixar les rendes de lloguer, 
especialment en els casos on existeix un risc clar d’exclusió residencial. No es fan 
distincions tant si es tracta de propietaris que siguin entitats bancaries com persones 
individuals. En tots els casos el que es fa des de la regidoria és posar-se en contacte, 
fer un informe sobre la real situació de capacitat econòmica de la persona afectada 
que se li vol actualitzar el lloguer i exposar-la en el titular de l’habitatge i intentar trobar 
una solució que pugui ser assumible per la família afectada. 

2-D.- Sra. Casajuana: La junta de govern local ha procedit a la devolució més o 
menys a 7 o 8 famílies del preu públic que havien pagat en relació al casal d’estiu 
perquè al no poder-se donar inicialment... al haver l’error de dir que si que hi havia 
menjador esporàdic, posteriorment al renunciar l’empresa, haver hagut d’anunciar que 
no era possible, algunes famílies van anar a un altre casal. L’Ajuntament ha procedit a 
la devolució d’aquest preu perquè és una cosa imputable a l’Ajuntament i així ho 
preveu l’ordenança. Aquesta afectació ha estat a 7 o 8 famílies i després cal dir que el 



 

 

fet que el menjador, que no hi hagi una empresa que porti el servei de monitoratge 
sinó que es porta des dels mateixos monitors de l’ajuntament, l’ajuntament ho creu 
positiu i creu que és una cosa que s’ha de mantenir els posteriors anys perquè els 
mateixos monitors que porten els nanos estan al menjador i els nanos, aquesta 
estona, entenem que és molt més educativa i productiva.  En definitiva, hi ha hagut un 
error però ha fet que s’obri una altra finestra i veiem aquesta altra realitat i la puguem 
aplicar a anys posteriors.  

2-E.- Sra. Ponsa: també s’ha contractat el servei de neteja de grafits. Des de 
l’ajuntament s’ha posat en marxa aquesta setmana una nova campanya per netejar les 
pintades que embruten l’espai urbà. A dia d’avui portem gastats 15.190€ en recursos 
propis destinats a treballs d’eliminació de grafits i s’inverteixen 18.000€ per reforçar 
aquesta neteja d’espais més singulars. Aquests treballs inclouen monuments i edificis 
municipals i catalogats, senyals de trànsit i identificació viaria així com mobiliari urbà i 
elements de carrers, parc i jardins públics. Paral·lelament a la neteja, la policia local 
reforçarà la vigilància en diversos sectors del poble per controlar aquests actes 
incívics.  

2-F.- Sr. Roger: Es dona compte de l’informe de l’interventor de morositat 2 trimestre 
2017, de 4 de juliol de 2017 que literalment diu: 
 

Primer. 
 
El present informe s’emet en compliment de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de  modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, segons el qual: 
 
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei 
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure 
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals 
s’estigui incomplint el termini.” 
 
I, segons el punt 4 de l’esmentat article: 
 
“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, 
aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats 
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin 
atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment 
requerir la remissió dels informes esmentats 
 
Segon. Terminis de pagament  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 3r de la Llei 15/2010, els terminis de 
pagament estan establerts en 30 dies. 
 
Tercer. Informació trimestral en relació als pagaments realitzats en el segon 
trimestre de 2017. 
 



 

 

D’acord amb els registres comptables de l’Ajuntament la informació relativa als 
pagaments realitzats, durant el segon trimestre de 2017 és : 
 

Pagaments realitzats en el trimestre

 Període mitjà 

de pagament 

(dies) 

 Nombre de 

pagaments 
 Import total  % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins termini legal 17,16           1.265           1.566.439,09      100,0%

Pagaments fora termini 4                  526,86                0,0%

Pagaments totals 2n trimestre 17,16           1.269           1.566.965,95      100,0%
 

 
Quart. Interessos de demora satisfets  
 
S’informa que durant l’exercici no s’han satisfet interessos de demora per 
incompliment de terminis de pagament. 
 
Cinquè. Informació relativa a les factures pendents de pagament a la finalització 
del trimestre : 
 
D’acord amb els registres comptables les factures o documents justificatius pendents 
de pagament a la finalització del trimestre són : 
 

Factures o documents justificatius pendents de 

pagament al final del trimestre

 Període mitjà 

de pagament 

(dies) 

 Nombre de 

pagaments 
 Import total  % 

Pendent pagament al final del trimestre dins termini legal 8,24             152              123.056,69         99,8%

Pendent pagament al final del trimestre foras termini legal 1                  302,39                0,2%

Pendent de pagament 2n trimestre 8,24             153              123.359,08         100,0%
 

 
Cinquè. Relació de factures respecte a les quals hagin transcorregut més de tres 
mesos sense haver reconegut la despesa. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 5.4 de la Llei s’informa al Ple de la 
Corporació que no consta, d’acord amb el registre de factures, que s’hagi produït cap 
demora en la tramitació del reconeixement d’obligacions, respecte als quals hagin 
transcorregut mes de 3 mesos des de l’anotació en el registre de factures fins a la 
seva aprovació. 
 
Sisè.  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 4.4 aquest informe s’ha de remetre als 
òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit 
territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts 
d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals. 

 

 

 



 

 

 

 

es tracta de donar compte de l’informe de morositat que cada trimestre l’ajuntament 
dona. Informar a tothom que aquest segon trimestre de l’any s’han pagat factures per 
import de 1.566.965€. El període que estableix la llei de pagament són 30 dies, el 
nostre ajuntament ha continuat amb la mateixa línia i fa uns pagaments amb període 
mitjà de 17,16 dies.  

El Ple en pren raó.   
 
3.  Expedient de modificació de crèdit, mitjançant la concessió de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit. 
 
Antecedents 
 
Vista la memòria del regidor de l’àrea de serveis econòmics de data 24 de juliol de  
2017 per la qual sol·licita la incoació d’un expedient de modificació de crèdit en el 
pressupost de despeses d’enguany d’acord amb el següent detall : 
 
Pressupost de despeses : 
 

Aplicació 

pressupostària
 Descripció  Crèdits inicials  Modificació  Crèdits defintius 

30.3321.62300 Sistema climatització biblioteca -                      62.000,00       62.000,00          

96.3120.62300 Sistemes de cardioprotecció -                      8.000,00         8.000,00            

70.1520.48900 Ajuts al lloguer -                      25.000,00       25.000,00          

30.3322.22799 Treballs digitalització fons arxiu -                      13.500,00       13.500,00          

Crèdits extraordinaris -                      108.500,00    108.500,00       
 

 
Aplicació 

pressupostària
 Descripció  Crèdits inicials  Modificació  Crèdits defintius 

11.4910.62600 Equips per a tractament d'informació 86.634,48          14.000,00       100.634,48        

11.9200.62500 Mobiliari i equipament d'oficines i serveis 36.000,00          8.000,00         44.000,00          

11.9200.63200 Rehabilitació i millora edificis Corporació 10.000,00          103.000,00     113.000,00        

21.1510.64000 Projectes tècnics 103.597,00        60.000,00       163.597,00        

30.3340.22609 Activitats àrea de cultura 45.544,50          10.000,00       55.544,50          

40.9330.63200 Millores equipaments esportius 1.131,35            25.000,00       26.131,35          

50.3340.22699 Activitats infància i joventut 31.500,00          6.000,00         37.500,00          

Suplement de crèdit 314.407,33        226.000,00    540.407,33       
 

 
Aplicació 

pressupostària
 Descripció  Crèdits inicials  Modificació  Crèdits defintius 

21.1532.60912 Obres carrers de Llibertat i Sant Elm 1.050.000,00     200.000,00 -    850.000,00        

21.1532.61910 Millores urbanes 111.486,25        50.000,00 -      61.486,25          

70.2313.22799 Centre obert 34.000,00          30.000,00 -      4.000,00            

70.2310.48908 Subvenció escassa capacitat econòmic IBI 25.000,00          25.000,00 -      -                     

Baixes en despeses 1.220.486,25     305.000,00 -   915.486,25       
 

 
Pressupost d’ingressos : 
 



 

 

Subconcepte 

pressupostàri
 Descripció  Previsions inicials  Modificació 

 Previsions 

definitives 

12.87000 Per a despeses generals. 3.003.948,41     29.500,00       3.033.448,41     

3.003.948,41     29.500,00      3.033.448,41    
 

 
Vist l’informe emès per l’interventor de fons en 24 de juliol de 2017. 
 
Considerant que de conformitat amb l’article 8 de les bases d’execució del pressupost, 
la competència per a l’aprovació de modificacions pressupostaries per concessió de 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit correspon al Ple de la Corporació. 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sra. Ponsa: Es porta a plenari una modificació pressupostària de 334.500€. Hi ha 
partides que tenen una dotació pressupostària que considerem que d’ara fins a finals 
d’any no les farem servir i en canvi n’hi ha d’altres de noves que necessitaran dotació 
pressupostària per poder dur-les a terme. Per finançar aquesta modificació traurem 
baixes en despeses per valor de 305.000€ i 29.5000€ de romanent de tresoreria. Les 
despeses que considerem es poden reduir són: 200.000€ de les obres del carrer 
Llibertat i Sant Elm. Hem revisat el projecte i hem fet una rebaixa important dels 
costos. 50.000€ de millores urbanes que traslladem a rehabilitació i millores d’edificis. 
30.000€ del centre obert. El traiem perquè a l’any 2019 desapareix el concepte de 
centre obert i passarà a ser un servei sòcio-educatiu diürn que necessitarà una partida 
bastant superior a la pressupostada. 25.000€ de subvenció d’escassa capacitat 
econòmica de l’IBI. 29.500€ restants de despeses generals que són les que 
finançarem amb romanent de tresoreria. Ara explicarem les noves despeses previstes 
així com les noves aplicacions que creem.  

Sr. Màrquez: després de les diagnosis energètiques que marcava el pla d’acció 
d’energia sostenible fet al 2009 es va detectar que la biblioteca era un dels 
equipaments amb més emissions, degut principalment a les bombes de calor. Després 
de 8 anys es creu convenient fer aquest canvi en l’edifici ja que s’han amortitzat amb 
escreix els aparells i ara toca adaptar les instal·lacions a la normativa actual. Criem 
que aquesta despesa és prioritària ja que la biblioteca és l’espai cultural del municipi 
amb més usuaris durant tot l’any. Canviem les bombes de calor per dues noves, amb 
el certificat d’eficiència energètica, dos anys de garantia i amb una vida útil aproximada 
de 18 anys.  

Sr. Serret: demanem des de la regidoria de Salut un canvi de partida per tal de fer la 
compra de desfibril·ladors. Per explicar a la ciutadania el perquè d’aquest canvi, 
explicarem que la parada cardio-respiratoria és una situació clínica que inclou un 
cessament inesperat, brusc i potencialment reversible de les funcions respiratòries i/o 
cardiovasculars. En aquest cas, de no ser tractada la reanimació, pot conduir a la mort 
sobtada de la persona. Els desfibril·ladors externs automàtics són aparells portàtils 
que diagnostiquen i tracten la parada cardio-respiratoria quan aquesta es deu a una 
fibril·lació o una taquicàrdia ventricular. A Espanya hi ha hagut diverses experiències 
pioneres com en el cas de la ciutat de Girona, on van abordar la problemàtica 
introduint DEA a l’entorn urbà. Es va col·locar aquests DEA per tot el municipi de 
forma estratègica i homogènia per tal de cobrir a tota la ciutadania. D’aquesta forma, 
en cas de detectar una sospita de parada cardíaca, qualsevol individu en pot fer ús. 
Arran d’aquesta primera experiència tant satisfactòria a Girona i a tota la demarcació 



 

 

que s’ha anat implementant, la iniciativa s’ha anat estenent a molts municipis de 
Catalunya. Malgrat de Mar, com no podia ser d’altre manera, com altres municipis que 
ho han implementat des de fa temps, pretén ser un municipi càrdio-protegit amb els 
beneficis que això suposarà per la ciutadania. Actualment Malgrat de Mar disposa de 
DEA, és cert, en diverses zones de l’entorn urbà, però no són els automàtics i no es 
troben fàcilment a disposició del ciutadà ni tampoc estan repartits d’una forma 
homogènia ni estratègica per ser d’utilitat. La finalitat d’aquest projecte és incrementar 
la possibilitat de supervivència de les persones que pateixen una aturada cardio-
respiratoria al nostre municipi. Amb aquest objectiu, la regidoria de salut ens hem 
assessorat a través de la dra. Sarquelles Brugada, membre de la Fundació Brugada, 
una fundació que ha estat pionera arreu del món per implementar aquest servei. És 
l’especialista en arítmies pediàtriques, cardiologia familiar i mort sobtada en el servei 
de cardiologia de l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, i la referent de la Fundació 
Brugada per assessorar als municipis amb consultes. Després de fer un anàlisis de la 
situació al nostre municipi, s’ha detectat la necessitat d’abastir amb nous DEA i canviar 
els existents, atès que aquests no són, com deia, automàtics. Es vol fer servir també 
un canvi de partida del pressupost de la regidora de sanitat per tal de disposar 
d’aquests recursos econòmics i fer front a la despesa econòmica que això suposaria. 
Aquesta partida afecta al pressupost i es crearà una nova partida per tal de fer aquest 
suport i aquesta implementació al nostre municipi.  

Sr. Serret: des de la regidoria d’Acció social i ciutadania portem també avui a 
aprovació una modificació del pressupost per un import de 25.000€ que destinarem a 
ajuts de lloguer. En els darrers anys la manca d’habitatge ha estat i és una de les 
problemàtiques més importants que estem atenent des de serveis socials. L’ajut per 
l’accés a l’habitatge ha estat molt limitat i condicionat a uns seguit de criteris molt 
estrictes per part de la Generalitat de Catalunya i en el que tothom no hi pot accedir, i 
també per les mancances que ens trobem en aquest municipi. La situació de les 
persones amb manca d’habitatge, dificultat d’accés a un lloguer, una unitat a un 
mercat d’escassa oferta de lloguer econòmic i la manca d’ajuts per accedir al lloguer, 
estan dificultant aquest accés a l’habitatge. Hem aconseguit que un determinat 
col·lectiu pugui comptar amb el suport de l’ajut de l’habitatge que destina la 
Generalitat, sobre tot aquelles persones que tenen deute de lloguer. Però queda un 
important sector que ja sigui per manca d’ingressos fixes, baixos o d’estabilitat en 
l’habitatge, fa que no puguin accedir a aquests ajuts. Davant d’aquesta problemàtica, 
la regidoria de serveis socials considera important poder disposar d’una partida 
pressupostaria ja existent en el pressupost que al llarg d’aquest i dels darrers anys no 
ha tingut demanda per part de les persones que s’atenen des de serveis socials. En 
base a això, la regidoria de Serveis socials considera necessari el desenvolupament 
d’aquestes polítiques d’ajut en el sentit d’afavorir aquestes persones perquè puguin 
disposar d’un ajut per l’habitatge de lloguer o que en aquests moments es troben 
sense aquest. La regidoria de Serveis socials vol donar diferents destinacions a la 
partida pressupostària, amb subvenció d’escassa capacitat econòmica a l’IBI, amb un 
import de 25.000€ i que es destini a subvencionar els ajuts pel lloguer. Des de l’oficina 
local d’habitatge, per altra banda, en el que treballem de forma conjunta les dues 
regidories, s’han tramitat a data d’avui un total de 226 ajuts pel lloguer de la 
Generalitat pels quals 194 han esta tramitats de forma valorable. Els que queden 
restants queden fora de l’atorgament d’aquest ajut, per estar al llindar dels requisits. 
Quan parlem de llindar estem parlant de persones que malgrat tenir uns ingressos 
mínims, quan poden accedir als lloguer queden en situació precària o al que diríem, 
llindar de la pobresa. D’aquesta manera, per una banda, el que proposem amb 



 

 

aquesta modificació és facilitar l’adquisició de l’habitatge. A data d’avui, durant el 2017, 
l’oficina local de l’habitatge ha aconseguit signar 8 contractes de lloguer social i se’n 
preveu signar 7 més abans d’acabar l’any. El major problema de les famílies és poder 
fer front a les despeses inicials del trasllat i instal·lació en el nou habitatge. D’aquesta 
manera, el que pretenem és que aquestes despeses, en destacarem especialment la 
fiança que no poden recuperar fins al final de contracte i minva la seva liquiditat. Si 
calculem una fiança mitjana de 450€ i considerem la xifra global dels 15 contractes, 
s’acostaria als 7000€ que seria el que destinaríem d’aquests 25.000€. Per altra banda, 
també destinarem a ajudar a famílies en que fruit del seguiment que hi ha a serveis 
socials amb escassos recursos econòmics, en el que destinarem una partida de 
10.000€ pels conceptes d’ajuts de lloguer a persones que no han pogut acollir-se als 
ajuts de la Generalitat o a persones que no han pogut acollir-se per deutes de lloguer 
també als ajuts de la Generalitat. I els 8000€ restants ens serviran per complementar 
el projecte de lloguer per persones que es troben en el llindar de la pobresa.  

Sr. Nuñez- bàsicament aquests diners seran per acabar el projecte de digiltalització 
planejat en quatre fases. Serien per la fase 3 i la 4. La tres seria revisió de la base de 
dades actual, homogeneïtzació de criteris i integració de totes les dades. La 4 és la 
compressió de vídeos per xarxa internet per poder publicar els continguts audiovisuals 
i fer-ho més fàcil per consultar des de la web o un dispositiu portàtil. 

Sr. Roger: es vol dotar informàticament la nova oficina d’atenció ciutadana que aquest 
govern ha pres el compromís de tirar endavant. Com hem anunciat fa uns mesos, és 
un dels deu compromisos d’aquest mandat. Pensem que cal millorar i prestar major 
atenció als nostres ciutadans alhora que també millorem aspectes com és una sèrie de 
transits i recorreguts de les persones que busquen ser ateses per l’edifici que te tres 
plantes amb diferents nivells d’atenció i àrees a cada una. Creiem que centralitzant al 
màxim a la planta baixa aquesta atenció a la ciutadania, millorarem aspectes 
importants a la casa com són la seguretat de les persones que hi treballen, la seva 
concentració en el treball i per tant, alhora que millorem l’atenció als ciutadans també 
els llocs de treball dels diferents pisos de l’ajuntament. A nivell informàtic tenim una 
sèrie de documents que ja ens han analitzat quines són les necessitats tant pel que fa 
a l’estat actual de l’atenció, tenim un referent, sabem el que hem de millorar, tenim 
també una proposta de quin model d’oficina d’atenció ciutadana necessita el municipi, 
considerant el volum d’habitants i els serveis que volem oferir. Una altra de les coses a 
destacar és que no és una implantació senzilla, per tant, haurem d’establir unes fases 
per anar-la implementant, tenint també clar els passos que hem de fer, i sabem que no 
tots els tràmits serà possible fer-los d’entrada però si que tenim clars quins són els que 
haurem d’iniciar per tal que el major volum possible d’atenció es pugui desenvolupar 
des d’aquesta oficina. 

Sr. Roger: seguint amb la línia de l’equipament informàtic, aquesta nova oficina 
necessitarà també un mobiliari adequat perquè l’atenció a les persones sigui feta amb 
la discreció que requereix en algunes ocasions  i per tant es necessitaran mampares i 
una sèrie d’elements perquè es pugui fer amb correcció. 

Sra. Castellà: dins de la partida hi ha 4 treballs a destacar. Una és la reparació i 
reforma de l’edifici anomenant la Immaculada, que és per solucionar filtracions d’aigua, 
entre d’altres tasques. Dos treballs que es faran a  l’ajuntament. Un és la distribució de 
la planta baixa, suprimint els sanitaris accessibles des de l’exterior, per tal de tenir 



 

 

accés a la sortida d’emergència. Una altra tasca és adequar la planta baixa a l’oficina 
d’atenció al ciutadà, és modifica la distribució. 

Sra. Castellà: s’inclou en relació al projecte d’ordenació i rehabilitació del passeig 
Marítim entre la plaça de l’Ancora i Avinguda Colom de Malgrat de Mar, la necessitat 
de la revisió d’aquest projecte i la modificació amb els nous criteris de fer la divisió del 
projecte en dos anys, incorporació del carril bici... en relació a l’avinguda Mediterrània, 
cal elaborar una separata del projecte d’urbanització, que contempli la realització 
d’aquest vial i la connexió amb el carrer Sant Elm, introduint les modificacions 
necessàries pel que fa a la xarxa d’aigües pluvials, d’acord amb un estudi realitzat per 
la DIBA. M’he oblidat anteriorment, dins de la modificació de rehabilitació i millora 
d’edificis de la corporació, els treballs de millora del pis de titularitat municipal que és 
reparació i posada a punt del pis per tal d’obtenir la cèl·lula d’habitabilitat. 

Sr. Màrquez:  aquest any des de la regidoria de Cultura s’han assumit més despeses 
en activitats perquè en el seu pressupost intern s’han pagat activitats que corresponien 
a altres regidories i que es creia convenient pagar des de Cultura. Entre elles, han 
sigut 1000€ per donar suport a la regidoria de medi ambient al Garric 2017 i s’ha pagat 
també la revetlla de Sant Joan, que era tradicionalment pagada per Joventut i aquest 
any no tenia diners per poder-ho fer. S’ha donat un suport de 3.876€ per poder fer les 
Barraques. També a la regidoria de Governació amb el tema de Malgrat Motor antic, 
quan fan la trobada. Aquesta modificació ens permetrà continuar amb les activitats 
previstes i incrementar partides internes per realitzar-ne de noves.  

Sr. Ruiz: en data 11 de juny es va produir un incendi provocat per un acte d’incivisme 
a les pistes d’atletisme municipals. Es va cremar el matalàs de salt de perxa i els 
elements que ho composen. També una part del terra de pista. S’ha de comprar una 
zona de caiguda de salt de perxa de mides reglamentaries fabricada amb goma 
espuma i colxoneta antipuntes de 6cm. També un saltòmetre homologat, medidors, 
forquilles metàl·liques i llistons. A la partida pressupostària d’enguany no hi ha suficient 
per poder fer front a aquestes despeses. És necessari fer una modificació de crèdit per 
poder tenir el material a inici de temporada d’entrenaments. Aquest material ascendeix 
a uns 25.000€ que és el que es demana. 

Sr. Nuñez: aquest any volíem estalviar una mica de diners pel que fa a Barraques, 
perquè l’any passat va costar uns 54.000€. Aquest any teníem l’objectiu que costés 
40.000€ però al final seran uns 47.000€.  

Sra. Ponsa: moltes gràcies als regidors per les explicacions de les partides 
pressupostaries. Si hi ha alguna pregunta. 

Sr. Mercader: estem davant d’una modificació de crèdit, tal com ha comentat la Sra. 
alcaldessa, d’un total de 334.500€ que, d’una banda, 29.500€ sorgeixen del romanent 
de tresoreria i per altra 305.000€ surten de la reducció o supressió d’algunes partides 
econòmiques del pressupost municipal actual que, volem recordar, es va aprovar per 
majoria, a gener del 2017, amb els vots favorables del PSC i JxM. Detallant aquests 
305.000€ són el resultat primer, de que redueixen l’assignació pressupostaria de les 
obres del carrer Llibertat i Sant Elm, que passa de 1.050.000€ a 850.000€. Trobem 
que aquesta reducció és un greu error i creiem que s’hauria de deixar com estava. 
També sorgeixen de la disminució de 50.000€ de millores urbanes. És una partida 
prevista per dur a terme el pressupost participatiu i estava dotada amb 111.000€ i 



 

 

queda reduïda a 60.000€. Ens preguntem què pensen fer amb aquests 60.000€, si 
tiraran endavant el pressupost participatiu o no. També suprimeixen la partida de la 
subvenció de l’IBI, destinada a persones amb escassa capacitat econòmica, eliminant 
els 25.000€ que hi havia assignats. Per tant, ja han adelantat als mitjans de 
comunicació i avui ho confirmen, que no la faran efectiva i que l’eliminen. Preguntem a 
la Sra. alcaldessa si sap quina és la quantitat actual que té la partida dels ajuts de 
lloguer i quant han gastat a dia d’avui en aquesta partida. Finalment, la creació d’un 
centre obert, que vam incloure com a novetat els socialistes en aquest pressupost, 
amb una partida de 30.000€, la deixen en 4000€. Ja han comentat que no la volen fer 
efectiva perquè desapareix el concepte de centre obert al 2019. Recordar que estem al 
2017. Encara hi ha dos cursos de centre obert que es podrien realitzar. També 
recordar que aquest projecte de centre obert anava adreçat a infants d’entre 3 i 12 
anys, i a les seves famílies, que es troben en situació de risc social i econòmic, amb 
l’objectiu de donar suport, estimular i potenciar l’estructuració, el desenvolupament de 
la personalitat, sociabilització i adquisició d’aprenentatges bàsics. Amb aquest centre 
es pretenia afavorir la integració social dels infants, prevenint situacions d’exclusió, a 
través de la millora de les capacitats, habilitats i competències tant socials, personals, 
educativa i emocionals. Aquest recurs creiem que és molt important pel 
desenvolupament òptim d’aquells menors que per circumstàncies diverses presenten 
carències que afecten a la situació social i educativa. Es volia així prevenir situacions 
de risc social i treballar-ho des d’edats tempranes. Creiem que aquest projecte és molt 
necessari a nivell educatiu i que eliminar-ho i tancar les portes és un greu error. 
Demanaria si em poden contestar. 

Sra. Vega: a part que el PSC ja ha dit molts dubtes que també tenim aquest partit i no 
em repetiré, voldria que m’expliqués. Ha dit que hi ha una modificació al projecte Sant 
Elm i Llibertat, que expliqués quina és la modificació, perquè van fer un crèdit inicial de 
1.050.000€ i ara quedarà en 850.000€. Això què vol dir, que no faran totes les obres o 
que la diferència la pagaran la resta de malgratencs o els veïns del carrer Sant Elm i 
Llibertat? 

Sra. Ponsa: Pel que fa al Sr. Mercader, li respondran els regidors. Pel que fa als ajuts 
de lloguer, hi havia pressupostat 10.000€ i s’han donat 1.790€ i li contestarà la Sra. 
Casajuana. Pel que fa a les modificacions del pressupost del carrer Llibertat/ Sant Elm 
li respondrà la Sra. Castellà 

Sr. Roger:  aquesta partida que vostè anomena, li haig de recordar que no existeix en 
el pressupost del 2017. No hi ha cap partida que digui pressupost participatiu 2017. 
També li vull recordar que quan aquest regidor va entrar al febrer i va mirar aquesta 
partida, resulta que vostès el que havien fet, no sé exactament la xifra, però ja havien 
rescatat d’aquesta partida uns 25.000€ per comprar les llambordes que s’havien de 
reposar en el passeig marítim. Molt de concepte de participació ciutadana a la partida 
no hi tenien. Al 2018, tindrem un pressupost participatiu que tindrà una partida que 
s’anomenarà així, no hem concretat la xifra, però serà més considerable que la que a 
la partida de millores urbanes havien dotat. Hem fet un protocol per la participació dels 
malgratencs pel procés de participació al pressupost que gairebé el tenim enllestit. Té 
alguns aspectes força innovadors i creiem que valdrà la pena implementar per primera 
vegada la participació entre els malgratencs. Segurament és molt just anunciar que pel 
ple de setembre ho podrem fer públic, però amb seguretat a l’octubre en tindran bona 
noticia i sabran com han de participar per poder fer realitat d’una vegada un concepte 



 

 

que queda molt maco en el paper, però que s’ha de treballar molt i en aquest sentit 
ben poca feina ens vam trobar feta. 

Sr. Serret: explicar-li, Sr. Mercader, que com molt bé diu, la partida que tenim 
destinada al deute de lloguer a l’àrea de Serveis socials és una partida a la que s’hi 
destinaven 10.000€ i que a data d’avui només s’han atorgat 1.790€. Això és fruit d’un 
seguit de situacions i de deutes que els ciutadans malauradament pateixen, deutes de 
lloguer, i pels requisits que tenien, no s’hi podien acollir. L’àrea de Serveis socials dona 
tot un seguit de prestacions en el que per llei ve estipulat que hem de fer el pagament 
dels deutes de subministrament que, abans que m’ho digui, tenim una partida de 
20.000€ i a data d’avui hem donat 3900€. Però avui he signat despeses que seguiran 
el seu curs administratiu, que ascendeixen a 14.393€ en el servei del gas i fa una 
totalitat de 15.196€ que, si li sumem els 3900€, hem esgotat la partida de deutes de 
subministrament. Deutes que van lligats a deutes d’habitatge, amb deutes que 
pateixen els usuaris de serveis socials per poder fer front al seu dia a dia i que haurà 
d’haver un traspàs dotacional econòmic entre la partida de deutes de lloguer cap al 
ajut a les famílies per poder fer-ne front. Dit això, el que la regidoria proposa és que 
aquests 25.000€ que estaven destinats a un apunt comptable, que és el que vostès 
van aprovar, amb una subvenció d’escassa capacitat econòmica en el que no hi ha 
cap projecte ni subvenció aprovat, sinó que és un apunt comptable, i que després, com 
presenten la moció, podrem entrar amb més debat, però una dotació que no estava 
adjudicada, des de la regidoria i amb els tècnics que ho avalen, creiem necessari tenir 
una subvenció destinada al lloguer, per totes aquelles persones que no 
necessàriament han de ser usuàries de serveis socials, perquè, com hem explicat, no 
han de tenir un deute de lloguer, sinó poder empoderar-se, poder sortir de la situació 
en la que es troben o començar el seu procés, demanar un habitatge, pagar una 
fiança... i el que no ha de fer és minvar la seva capacitat econòmica diària. 
Probablement, tenen un sou dintre dels límits establerts, però baix, que amb l’habitatge 
que tenim a Malgrat, fruit també de les polítiques que s’han fet durant molts anys, el 
lloguer és molt alt, el més alt de la zona, i amb aquesta quantitat que han de pagar, es 
troben en el llindar de la pobresa. Aquest és l’objectiu de la pobresa, no el desvirtuï. 
Quan diu que tenim ajuts de lloguer, són per deute de lloguer. I aquí el que estem 
parlant és d’obrir aquestes necessitats i no només anar a pagar el deute. Que 
evidentment n’hi ha i és molt necessària, perquè va en creixement exponencial, 
malauradament. Pel que fa al centre obert, només comentar que és una partida que 
estava dintre de la regidoria de Serveis socials, però és un projecte que avarca la 
regidoria d’Educació, amb la que ha de conviure i per això li contestarà la Sra. 
Casajuana.  

Sra. Casajuana: per complementar el que diu en Jofre, els 25.000€, és extemporani. 
L’IBI ja ha meritat i no es poden donar ajudes. En qualsevol cas, aquest debat 
probablement s’allargui amb la vostra moció, però en qualsevol cas no és excloent. 
Ara mateix, no es pot aplicar, per tant, intentem fer aquesta necessitat avaluada a dia 
d’avui i a les ordenances fiscals que s’hauran d’aprovar de cara al 2018, parlem-ne, de 
si cal un sistema d’ajut, un sistema de bonificacions. En quant al centre obert, té tota la 
raó en quant a la necessitat, en el sentit de la seva definició, però ens hem trobat que 
nosaltres per exemple la CUP el vam aplaudir, vam dir que ens semblava molt bé fer 
un centre obert, que consideràvem que era poc pressupost, i que consideràvem que 
havíem de ser més ambiciosos. Nosaltres volem ser ambiciosos i no fem un centre 
obert perquè tampoc... nosaltres haguéssim fet el nostre projecte però ens hagués 
agradat saber alguna cosa que s’hagués projectat i encara no hi havia res. A la 



 

 

Fundació se li havia dit que presentessin un projecte. Nosaltres el volem encapçalar i 
ha de ser un centre socioeducatiu que aplegui moltes coses. És una feina transversal 
des de Serveis personals, passant per Educació, Joventut, policia... tant és així que 
aquest dilluns ens vam reunir totes aquestes àrees i els professionals i tècnics de totes 
aquestes àrees, que deien que mai s’havien reunit per parlar de temes en comú. En 
Educació, tenim molts recursos, com el projecte GR, el Casal d’estiu, l’Esperona’t, que 
l’ampliarem, vincularem a altres entitats, tenim el psicòleg d’AGI, la brigada jove, la 
contractació de joves en pràctiques al Servei local d’ocupació, diferents tallers que es 
fan al centre cívic, el juliol jove, escola d’adults... tenim una sèrie de recursos que els 
hem d’aixoplugar perquè treballin d’una manera transversal entre les diferents àrees. I 
considerem que es pot fer amb el centre sòcio-educatiu i el pla d’educació d’entorn. 
Com ha dit l’alcaldessa, el concepte de centre obert canvia i finalitza la seva aplicació 
al 2019, però lògicament això ho haurem de pressupostar al 2018 i poder executar al 
2018. I per això ara ja ens estem avançant en com ho volem fer, per començar a tenir 
com a mínim un esbós de projecte a aquell apunt comptable que a l’octubre o 
novembre portarem a aprovar. Aleshores, insistim, evidentment que pensem i creiem 
en la necessitat dels infants. Fixi’s tots els projectes que hi ha. Però no poden actuar 
de manera aïllada, perquè és donar recursos i fer un seguiment., i aquest seguiment 
només el podem donar si tothom s’implica en que els nens i nenes de 0 a 18 anys 
tinguin recorregut en el poble. I aquest recorregut no es podia aconseguir amb un 
centre obert del qual no teníem ni un projecte. Hagués sigut un pedaç més. Amb 
30.000€ no n’hi havia prou, podia ser un inici però nosaltres volem començar agafant 
tots els recursos, mirant on els podem posar, fent el recorregut dels infants. I és per 
això que el centre obert no s’ha dut a terme ara, perquè no hi havia ni esbós de 
projecte i el que volem és una cosa més ambiciosa. 

Sra. Castellà: la modificació del pressupost de carrers és degut a que s’ha modificat el 
projecte i s’ha extret la instal·lació de l’aigua potable. S’ha inclòs dins del pla d’actuació 
d’aigües Malgrat, el canvi de canonada. Per això la diferència de preu.  

Sra. Vega: em sembla que vostè amb el temps que porta amb el carrer Sant Elm i 
Llibertat, això ja ho podia veure des del principi i no ara. Porten 4 anys dient que no 
pagaran els veïns. Presenten un projecte i ara diu que trauran la canonada? 

Sra. Castellà:  estic dient que del projecte es treu la partida que fa referència al canvi 
de canonada i està dins del pla d’actuació d’enguany d’aigües Malgrat.  

Sr. Roger:  potser falta un matís que penso és important perquè s’acabi d’entendre. La 
concessió que té l’Ajuntament amb la companyia d’aigües obliga a aquesta a fer unes 
inversions a l’entorn de 250.000€ anuals i el que ha decidit aquest govern és que 
aquesta actuació sigui en aquesta obra. La partida es treu perquè la despesa que 
s’havia d’assumir passa a ser finançada totalment per la companyia d’aigües. 

Sr. Mercader: de qui cobra la companyia d’aigües? Lo que cobra és a través dels 
rebuts i qui paga els rebuts són els malgratencs i malgratenques. Per tant, qui 
assumeix aquest tant per cent és la resta de malgratencs i no els veïns. Sr. Roger, no 
em faci portar l’acta del pressupost 2017 en que vam anunciar que la partida de 
millores urbanes havia de tenir aquest concepte perquè anava destinat a fer places, 
manteniment, i el concepte de pressupost participatiu a nivell d’intervenció no es podia 
posar i s’havia de fer a través de millores urbanes. Se li va explicar en el seu moment, 
sembla que ho ha oblidat, però com hi ha les actes de Ple, la buscarem i li 



 

 

ensenyarem. Pel que fa al Sr. Serret, com que en aquest govern preguntes a 
l’alcaldessa i et contesten els regidors, és una mica complicat, però contestarem al que 
deia dels ajuts a famílies per deutes de lloguer. S’han gastat 1920€, porten casi 6 
mesos en el govern, els hi queden casi 8000€ per afrontar els 5 mesos que queden 
d’any. Crec que tenen prous diners per fer-ho. Si la volen ampliar perquè les ajudes 
vagin a deutes de subministrament, és correcte que hi ha 20.000€. Ajudes de la 
infància, hi ha 15.000€ i s’han gastat 4.400€. Per tant, també hi ha 11.000€ disponibles 
i són partides corresponents. Ajudes a famílies en despeses bàsiques, hi ha 20.000€ i 
s’han gastat 10.000€. Hi ha diners per si es necessiten. I hem anat a regidoria 
d’Habitatge per veure com estan les partides que vam posar. Subvenció d’accés i 
permanència a l’habitatge, han sortit les bases, però hi ha 12.000€ i no s’ha gastat ni 
un cèntim. La partida de promoció d’habitatge inclusiu té 40.000€ i a dia d’avui s’han 
gastat 150€. La pregunta és, crec que amb les assignacions que hi ha és suficient. Era 
necessari els 25.000€ i no esperar que s’esgotin aquestes partides? Era tan prioritari 
eliminar la subvenció de l’IBI? La Sra. Casajuana diu que avui és extemporània, però 
vostès porten 6 mesos al govern i ho podien haver aplicat abans de girar el rebut de 
l’IBI. Potser s’han adormit o entre posar-se d’acord o no han perdut mesos, normal que 
sigui extemporània a dia d’avui. També hem apuntat el tema del centre obert. Ens 
sorprèn bastant que si es vol ser ambiciós, s’elimini aquesta partida. Jo crec que 
primer s’ha d’intentar ser realista i aquest centre obert estava destinat a 20 infants del 
municipi. També ara s’arriba tard, porten des de febrer i si haguessin entomat 
aquestes partides, aquest curs es podia haver donat o aquesta reunió que van fer la 
setmana passada, la podien haver fet al febrer o març i potser en comptes d’eliminar-
la, ampliar-la, però no que no es dugui a terme. 

Sr. Serret: si li responem els regidors és perquè l’avantatge és que a aquest equip de 
govern cadascú de nosaltres ens fem responsables de les delegacions que se’ns van 
encomanar quan vam emprendre aquesta regidoria. Per tant, no podria ser d’una altra 
manera per la titularitat de les regidories. Dir-li que ajuts a la infància, la regidoria de 
Serveis socials hi té altres projectes, com abans feia esment la Sra. Casajuana. En el 
cas de l’Esperona’t, que ampliarem la partida, que no cal portar-ho a plenari, i que 
anirà destinada a que no tant sols amb l’esport sinó que a diferents activitats 
extraescolars, els infants i adolescents de la vila, puguin sol·licitar aquests ajuts. I 
aquest nou sistema, que permet als menors fer activats, desencadena altres serveis i 
altres formes de treballar l’educació, no solament en l’ensenyament, sinó treballar 
conceptes com fer equip, fer companyerisme, fer poble i orgull de municipi. Amb la 
dotació que s’estava donant, els nostres infants becats no tenien dret a sortir del 
municipi, i entenem que ha d’haver-hi una inclusió total en el servei i així es farà. Per 
això aquesta partida no es destina a una altra cos que als infants de la vila. Dir també 
ens sembla que precisament si hi ha una partida destinada a l’habitatge, l’havíem de 
seguir mantenint, però amb situacions reals i demandes reals que hem detectat. No 
només el regidor, sinó tota l’àrea. Els usuaris de serveis socials són pocs els que 
sol·liciten que se’ls pagui l’IBI. Com la demanda constant és amb el lloguer, creiem 
que és més important destinar-ho en aquesta direcció. Aquest plenari té altres 
fórmules de donar resposta a l’IBI, que és en les ordenances. Des de l’àrea de serveis 
socials estem treballant conjuntament amb recursos econòmics per treballar unes 
ordenances fiscals que donin resposta a les bonificacions de l’IBI, per poder permetre 
un bon lloguer social i fer que el ciutadà que té un pis per llogar, tingui les ganes i 
l’empenta i sàpiga que té al darrera un Consistori que l’ajudarà a trobar segons quins 
perfils perquè pugui donar aquest servei a la ciutadania de Malgrat, on s’hi puguin 



 

 

acollir els usuaris que ho necessiten i a la vegada donar una bona resposta als 
propietaris i no tinguin por de llogar el seu pis.  

Sra. Casajuana: en quant al Llibertat, em crida l’atenció que digui que el que la 
companyia d’aigua inverteix en grans obres, provingui del rebut del pagament de les 
aigües de les persones. Però vostès, en l’anterior projecte de contribucions especials, 
com entraven la despesa de les canalitzacions de l’aigua? Que havien pagar-ho dos 
vegades? Vostè diu que les canonades es canvien però estan pagades perquè els 
contribuents paguem el rebut de l’aigua. Perfecte. Com està pagat, la companyia ho fa. 
Però en l’anterior projecte, no només representa que s’havia pagat amb el rebut de 
l’aigua, sinó que també el gravava amb les contribucions especials. Pagaven dos 
vegades aquelles canonades. O s’ha equivocat o expliqui-ho bé perquè no em queda 
clar. La realitat és que amb el rebut de l’aigua paguem les inversions de la companyia 
de l’aigua. Aleshores, quan fem un carrer nou, hem pagat el rebut. Les persones que 
hi viuen, ja ho paguen, això.  Hi ha carrers que hi ha canonades de fibrociment que 
s’han canviat amb les grans inversions de la companyia de l’aigua. Perquè d’altres 
carrers han de ser diferents? Aleshores, en quant al tema de l’IBI, portem sis mesos al 
govern i vostès nou mesos des que van aprovar aquesta voluntat de donar ajudes de 
l’IBI. Han tingut 9 mesos per presentar una proposta. Com és que no l’han 
presentada? No l’hem fet nosaltres perquè no era la nostra proposta i no hi creiem. 
Vostès que era la seva proposta no l’han desenvolupat. Els recursos els tenen, i 
nosaltres no tenim aquesta proposta. Nosaltres quan aprovem els pressupostos, o hi 
ha documents que es treuen de la “chistera” o no ho sé. Quan aprovem els 
pressupostos aprovem apunt comptable de 25.000€ d’ajudes a l’IBI per famílies amb 
dificultat econòmica, però no veiem els supòsits. No ho hem vist, al menys en 
l’expedient que vam aprovar. Si aquesta és una feina que han desenvolupat, 
haguéssim agraït el traspàs per poder-ho fer, no ho tenim. No està a cap expedient. 
No ho tenim. Si ho té, digui’m d’on ho ha tret perquè anirem a la persona que 
representa ho ha de tenir i no ens ho ha facilitat. Agrairíem que ens digués com és que 
ho tenen i nosaltres no. En quant al centre obert, és el mateix, és necessari un projecte 
col·lectiu, transversal i per tothom, però amb els 30.000€ exposats i sense un 
esborrany de projecte, es feia impossible realitzar-lo. No perquè volem deixar sense 
recursos aquests infants, perquè hi ha unes àrees com educació, escola d’adults, 
serveis personals... que tots els professionals realitzen unes tasques determinades. 
També és escandalós que tots els tècnics d’aquesta àrea, cap regidor hagi tingut la 
capacitat de reunir-se per fer una feina transversal, i això fins fa poc no s’havia fet. La 
regidora d’Educació no estava ni inclosa en el pla d’absentisme. Ja m’explicarà. 
Precisament aquest pla es portarà a revisar ara. Són diferents maneres de treballar.  

Sra. Ortiz: després li demostraré que el que m’acaba de dir no és exactament com 
vostè m’ha dit. Segurament, consta a les actes de Ple i, segurament, més d’una 
persona que ha estat en aquesta sala plenària, fa dos o tres plens, ha sentit el que jo 
deia i el que jo exposava al respecte. Però com després n’hem de parlar, li exposaré. 

Sra. Serra: per al·lusions, ha fet referència a la regidoria d’Habitatge. Em perdonarà, 
però entenc que no són objecte d’aquest plenari, perquè no es porten a modificació. Li 
avanço que en breu es portaran a aprovació unes bases per licitar un servei de lloguer 
destinat a persones amb risc social i es vincularà a la partida de 40.000€ a la que ha 
fet referència. 



 

 

Sr. Mercader: per contestar a la Sra. Casajuana, de si és fer pagar el doble. Suposo 
que vostè estarà a favor que no hi hagin contribucions especials, perquè si es paga 
l’impost del clavegueram, si ho posen a les contribucions especials, no sortirà. Si paga 
la gent impostos perquè hi hagi un manteniment en tema d’asfaltat, suposo que vostè 
no ho posarà a les contribucions especials. Suposo que la postura de la Sra. 
Casajuana o de la CUP, en el projecte de Llibertat Sant Elm, és no aplicar 
contribucions especials perquè encara que facin servir una partida, vostè està dient 
que es fer pagar el doble. Nosaltres ho entenem com un repartiment, com els 
impostos, per tot el poble. Al pla d’aigües es substitueixen aquells carrers que no estan 
urbanitzats, i així ho entenem amb les campanyes d’asfaltat. Jo li faig aquesta reflexió i 
és la conclusió que trec de l’argumentari que m’ha fet servir. Per acabar, la conclusió 
del PSC és que podríem estar més o menys d’acord amb les partides que destinen 
amb aquests 334.500€, però creiem que no haurien de sortir de partides que es  
suprimeixen o es redueixen, sinó que simplement podrien sortir del romanent de 
tresoreria del superàvit que, aproximadament, tenen d’un milió d’euros. Per tant, no 
veiem necessari la modificació o eliminació d’aquestes partides i ens sorprèn la 
incoherència de JxM i de la Sra. Ponsa que fa uns mesos va votar a favor d’aquestes 
partides i aquest pressupost i ara ho canvia o ho elimina sense cap mena de 
problema. Podríem estar davant d’un exemple evident del pes que pot tenir JxM dins 
d’aquest govern quatripartit que varia el vot en qüestió de mesos, sense defensar la 
posició que havia aprovat. Des del PSC, nosaltres sí que som coherents amb el 
pressupost que vam votar favorablement i amb totes les partides incloses i per tant, 
com veiem que avui el govern ho redueix i en alguns casos ho elimina, el nostre vot 
serà en contra.  

Sr. Roger: jo li agraeixo si fa la cerca d’unes actes on queda constància tema del 
pressupost participatiu, també li agrairia si porta algun document, alguna guia, en com 
vostè havia planificat portar a terme això, perquè nosaltres això encara ho tenim mig 
obert i potser hi trobarem algun article o alguna qüestió que pot resultar d’interès i el 
podem incloure per treballar-ho perquè estigui incorporat al 2018.  

Sra. Casajuana: no m’ha respòs, per què si els rebuts de l’aigua dels contribuents, 
tots, paguen les despeses de gran infraestructura que se’n fa càrrec la companyia de 
l’aigua i també l’incloem com a contribució especial, la meva pregunta és, els veïns 
estan pagant dues vegades? Si nosaltres estem a favor o no que s’han d’aplicar 
contribucions especials per aquesta mateixa regla de tres que li hem esmentat, 
nosaltres volem cenyir-nos al que la norma diu, que és que es poden aplicar d’un 10 a 
un 90% del cost de l’obra en funció del benefici i l’especialitat que aquella finca 
obtenen. Per tant, nosaltres les contribucions especials ens agradaria aplicar-les fent 
un estudi acurat de cada partida concreta, aigua, asfalt, voreres, pluvials... quin 
benefici hi ha particular, quin general. Per exemple, no hi ha clavegueram a l’obra del 
carrer Llibertat, hi ha pluvials. Els pluvials, qui els ha de pagar? Els veïns o tothom? 
Recollirà aigua de pluja d’altres carrers de Malgrat perquè tot va fent baixada. Per tant, 
entenem que ha de ser una despesa compartida. Queda justificat que sigui compartit. 
És això el que nosaltres volem que s’apliqui. Creiem que no queda prou justificat en 
gairebé cap projecte que s’ha finançat per aquest Ajuntament per aquest mecanisme. 
Entenem que vostès no siguin crítics amb la política que s’ha fet en aquest sentit 
perquè són continuistes del partit que és del mateix que vostè. Però nosaltres tenim el 
dret i l’obligació de ser crítics i voler canviar el que creiem que no està prou justificat. 
Entenem que vostès no ho siguin, perquè dir que no esta justificada la política del seu 
mateix partit, entenem que ha de ser complicat, però entengui que nosaltres aquest 



 

 

deure no el tenim, aquesta fidelitat no la tenim, perquè no és el nostre partit polític. Tot 
i això haguéssim agraït que si en alguna ocasió els nostres antecessors han fet algo 
que creiem que és millorable, fem-ho. I l’animem a que tots participem en quina ha de 
ser la política de contribucions especials d’aquest poble, perquè molt probablement el 
que s’ha fet fins ara, sota el nostre concepte, no està prou justificat ni estudiat. Sinó 
pregunta-li als veïns del carrer Passada i Girona si creuen que queda justificada 
aquesta obra amb mesures de contribucions especials en la mateixa mesura que 
potser ho va ser el carrer d’en Blanc. Oi que no és el mateix? La política de que tothom 
pagui igual no ens sembla justa perquè la norma de contribució de serveis especials 
no ho estableix, sinó en funció del benefici particular d’aquella obra.  

Sra. Vega: els felicito que hagin canviat d’idea, de dir als veïns que no pagaran 
contribucions especials, a dir que pagaran el que els toqui pagar.  Vostès van vendre 
en campanya que no es pagarien contribucions especials i lo que diu la Sra. 
Casajuana és lo que s’ha fet sempre, percentatge de lo que hi ha.  

Sra. Casajuana: com vam fer la reunió de veïns, lògicament, tot això ho hem parlat, 
perquè nosaltres ens reunim de manera oberta amb els veïns. El que vostè ha dit, ja 
ens ho han dit els veïns. Clar que si. Des de la CUP som molt més reticents en 
l’aplicació de les contribucions especials en carrers on no s’hi ha actuat durant anys i 
panys. Evidentment que som reticents. Però això d’avui i aquí és un equip de govern 
format per 4 partits, que cadascú té el seu pensament. Per tant, el que es fa és una 
feina de reunió, de deliberació, i en funció del pensament de cadascú s’agafa 
l’equilibri. Fixi’s si ho sabíem que, quan vam prendre aquesta decisió de tirar endavant 
aquesta moció de censura, aquest nou govern el que va pactar va ser aturar l’obra i el 
finançament d’aquests carrers, tal i com està plantejada, per estudiar-la i debatre-la de 
nou. No vam pactar aturar-la i no aplicar contribucions especials. Vam fer una reunió 
de casi tres hores amb els veïns per treballar des de baix. Nosaltres hem adaptat la 
nostra opinió amb els grups que hi són. Si la CUP governés sola, probablement no 
aplicaria contribucions, però hem hagut d’adaptar la nostra forma de pensar amb 4 
grups diferents. Que ens ha sigut molt més beneficiós perquè, si hagués continuat 
governant el PSC, no haguéssim pogut ni rebaixar aquest pressupost, s’hagués 
quedat com estava i li haguessin passat rebut als veïns. Algo hem aconseguit. 

Sra. Vega: jo no els vaig escoltar, només els he felicitat. En el seu moment vaig dir 
quins partits hi havia i ho saben perfectament, vostès no hi ha entrat, llavors no em 
doni paraules que no he dit. L’únic que he dit és que sembla mentida que quan 
estaven a l’oposició pensessin d’una manera, quan governen canvien d’idea, és 
espectacular, meravellós, els felicito, perquè canvien en un sentit que els felicito, però 
se’ls ha enganyat. Vostès els han venut una pel·lícula als veïns dient que no pagarien 
contribucions especials i ara vostès tindran que fer lo que tenien que fer per cobrar lo 
que toqui, cobrar amb contribucions especials el que vostès com a regidors i 
Ajuntament els toqui fer.  

Sr. Serret:  m’agradaria complementar un dels fets que s’ha parlat aquí, de l’acord que 
vam fer l’equip de govern... i crec que hi ha coses a puntualitzar molt importants. Hi va 
haver un acord, aturar aquest projecte. Un acord per treballar des de la base, amb la 
ciutadania, com desencallar el tema de les contribucions especials. Se’ls hi ha dit que 
ara mateix nosaltres creiem que l’Ajuntament ha d’assumir, com ha dit la Sra. Castellà, 
les infraestructures, i la resta, les contribucions especials, si han de ser, és per acabar 
el projecte. Si volen un paviment únic, que és lo que la llei marca, a dia d’avui 



 

 

l’ajuntament no el pot assumir. L’equip de govern traslladem la decisió als veïns 
implicats, si volen el projecte al complet, en aquests moments, han de pagar 
contribucions especials, però aquí ningú els imposarà. Els veïns decidiran si volen 
nomes l’asfaltat i si els recursos necessaris, com la pressió de l’aigua, el tinguin. Si 
amb un projecte amb més termini, més capacitat d’anar a picar portes i buscar 
subvencions, aquestes contribucions no s’haurien d’aplicar. Si es fa ara, en aquests 
moments, perquè ja sap que quan es va aprovar aquest pressupost contemplava unes 
contribucions especials. Per tant, el que no podem fer és treure’ns de la “chistera” tots 
els diners que es demanen, no es poden treure. Per això aquesta decisió. No 
desvirtuem ni canviem posicionaments. Las decisió final serà dels veïns 

Sr. Mercader: el PSC no creiem que els veïns paguin el doble, perquè el pla de 
manteniment anava destinat a arreglar averies que podien haver en tot el municipi i és 
per això que s’aplicaven aquestes millores. Vostè no m’havia contestat si estava a 
favor o en contra, però amb la Sra. Vega ha quedat clar que, si governessin sols, no 
aplicarien contribucions especials i això és un preu que han de pagar per anar amb 
altres forces polítiques i recordar una frase que vostès ens deien a nosaltres: que no 
ens quedéssim amb les molles, sinó que anéssim a pel pà sencer. Vostès a dia d’avui 
s’estan quedant amb les molles. 

Sra. Casajuana: perquè quedi clar, la CUP no aplicaria contribucions en aquests tram. 
Una altra cosa és si es vol fer el passeig Marítim, lògicament... vostè era regidora 
d’Hisenda... contribucions especials, benefici particular. Si es fa el passeig Marítim, 
obtindran benefici hotels, establiments, bars.. Altra qüestió són les finques i les 
vivendes. Estaríem d’acord en no aplicar les contribucions especials en aquests 
trams? Si, perquè creiem que històricament durant molt temps no se’ls ha donat els 
serveis que havien de tenir, per això ho pensem. Nosaltres ja hem donat les 
explicacions a la gent del carrer. Nosaltres podem fer les canalitzacions de l’aigua, que 
és el més urgent, pagant l’empresa. Les grans inversions no són només per averies, 
també per exemple per canviar instal·lacions de fibrociment, que n’hi ha moltes aquí a 
Malgrat. vam donar tres opcions, i la darrera era esperar una subvenció, com a la llei 
de barris. Si nosaltres fem la mateixa política que vostès, haguéssim aplicat: subvenció 
i ajuntament.  

Sra. Serra: per reconduir el debat, que no és de les contribucions especials del carrer 
Llibertat. Vull recordar a la Sra. Vega i al Sr. Mercader que aquest debat es va encetar 
al 2012. Aquí hi ha alguns regidors que, amb el nostre vot, vam, tombar unes 
contribucions especials d’aquests carrers perquè es discutia el percentatge. Mai es va 
discutir si s’aplicaven o no, només vam demanar aquell govern de minoria que estimés 
la proposta que feia l’oposició de rebaixar el percentatge que repercutia als veïns. 
Vostès en són responsables que aquesta obra no estigui feta, perquè amb la seva 
incapacitat per dialogar, estant en minoria, no van ser capaços d’arribar a un acord 
amb l’oposició i van permetre que es tombessin unes contribucions especials i aquesta 
obra no es fes. Ja estaria feta. Només se’ls demanava canviar el percentatge. Repassi 
l’acta de Ple, que jo la vaig portar a una reunió de veïns i la vaig llegir. Tregui el tema 
del context Sra. Vega que vostè és experta en això. El debat és aquest. Avui tampoc 
estem al plenari de contribucions. 

Sra. Vega: estem d’acord, però, en canvi de context, vostè té un màster. Jo no em 
refereixo a això, em refereixo a les campanyes. I no va ser el seu partit, miri per on. I 
vostès no van ser-hi. Vostès van dir que buscant subvencions per no tenir que pujar 



 

 

tant els impostos especials. Jo he dit que en campanya alguns partits van dir que no 
es pagarien contribucions especials. No em canviï el temari, que és experta vostè més 
que jo. Però no m’he referit al plenari sinó a les reunions que es van fer amb els veïns. 

Sra. Ponsa: per donar per acabat aquest punt, per al·lusions, dir-li al Sr. Mercader que 
pel que fa referència a un pressupost que nosaltres vam aprovar anteriorment, hi havia 
partides que considerem que s’han de fer modificacions perquè fins a final d’any no les 
farem servir, com millores urbanes, que ja s’ha gastat. I pel que fa al tema que, quan 
em pregunta a mi, respon un company o companya, tant de greu li sap? Ho dic perquè 
ja li vaig comentar, en  un Ple anterior, que treballem de manera transversal i per tant, 
encara que em pregunti a mi, no em fa res que responguin els meus companys, i no 
pas per desconeixement, sinó perquè entenc que, si ho han treballat des de la seva 
àrea, ha de ser ell o ella qui respongui.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 27 de juliol de 2017. 
 
Vista la proposta de l‘alcaldia, de 26 de juliol de 2017, el Ple, per deu vots a favor 
(JxM, ERC, PDC i CUP) i set vots en contra (PSC i PP), acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant concessió 
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, que  es detalla a continuació: 
 
 

 Pressupost d’ingressos: 
 

 Descripció  
 Previsions

inicials  

 Modificacions 

anteriors 

 Modificació

actual 

 Previsions 

defintives 

Impostos directes 8.698.000,00       -                      8.698.000,00       

Impostos indirectes 200.000,00          -                      200.000,00          

Taxes, preus públics i altres ingressos 4.982.075,00       -                      4.982.075,00       

Transferències corrents 4.394.475,00       485.109,73        4.879.584,73       

Ingressos patrimonials 120.000,00          -                      120.000,00          

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

Transferències de capital 942.250,00          615.016,63 -       327.233,37          

Actius financers 36.000,00            3.009.360,53     29.500,00          3.074.860,53       

Passius financers 1.090.000,00       -                      1.090.000,00       

20.463.200,00     2.879.453,63    29.500,00         23.372.153,63     
 

 

 Pressupost de despeses: 
 

 Descripció 
 Crèdits

inicials 

 Modificacions 

anterior 

 Modificació

actual 

 Crèdits

definitius 

Despeses de personal 7.890.925,00       487.849,41        8.378.774,41       

Despeses corrents en béns i serveis 7.205.550,00       248.530,94        500,00 -              7.453.580,94       

Despeses financeres 104.000,00          -                      104.000,00          

Transferències corrents 696.325,00          8.375,00 -           687.950,00          

Inversions reals 3.440.400,00       2.151.448,28     30.000,00          5.621.848,28       

Transferències de capital -                        -                      -                        

Actius financers 36.000,00            -                      36.000,00            

Passius financers 1.090.000,00       -                      1.090.000,00       

20.463.200,00     2.879.453,63    29.500,00         23.372.153,63     
 

 
Segon.  De conformitat amb el que disposa l’article 177.2, en relació a l’article 169 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per un 
termini de 15 dies hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments 



 

 

davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin 
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat. 
 
4.  Modificació del contracte del servei de recollida i transport de residus de 
Malgrat de Mar, per increment en els serveis. 
 
Antecedents 
 
Per acord de l’Ajuntament en Ple, de data 12 de març de 2015, s’adjudicà a la 
mercantil Hermanos Alum, S.L., el contracte administratiu pel servei de recollida de 
residus de Malgrat de Mar, per un preu de 699.993,33 €, amb l’IVA inclòs, de 
conformitat amb l’oferta presentada, formalitzant-se, en data 21 de maig de 2015, el 
corresponent contracte.  
 
La gestió contractada s’inicià en data 1 de juny de 2015, amb una durada de quatre 
anualitats, podent-se prorrogar de mutu acord abans que finalitzi, sense que la durada 
total del contracte, incloses les pròrrogues pugui excedir de sis anys. 
 
Per acord del ple de 12.11.2015, s’acordà la modificació d’aquest contracte, consistent 
en l’increment  de la freqüència de recollida de la fracció resta, en temporada baixa, as 
tots els dies de la setmana, fins que la recollida de les fraccions selectives estigui a un 
nivell de qualitat prou òptim que permeti reduir novament la freqüència de recollida. 
L’import d’aquesta modificació és de 24.211,20 € ANUALS i suposa un increrment en 
el preu del 3,46 %) 
 
Consideracions tècniques  
 
El contracte de recollida preveu que els diumenges, (a diferència, de la resta de dies 
de la setmana); només passa el servei de recollida de la fracció resta i la fracció 
orgànica; quan la resta de dies hi ha fins a tres serveis més: fracció paper-cartró, 
fracció envasos i fracció vidre.  
 
Això provoca que la imatge del Passeig Marítim sigui més dolenta, ja que no hi ha tant 
de servei controlant el mal ús de les zones de contenidors. 
 
El contracte preveu la recollida puntual de desbordaments o neteges d’àrees però en 
aquest cas, al ser un servei reiterat; cada diumenge dels mesos d’estiu, és defineix 
com un reforç del servei diari.  
 
En conseqüència es planteja la modificació del contracte amb Hermanos Alum, SL en 
base a les noves necessitats. 
 
Donada audiència al contractista, presenta oferta per a realitzar 13 diumenges de dos 
hores de durada des del 25 de juny fins al 17 de setembre amb un cost de 1.834,30 €, 
IVA no inclòs; en base als preus unitaris presentats en l’oferta de la plica presentada 
en el concurs.  
 
Informe de la tècnica de medi ambient, de 24 de juliol de 2017. 
 
Consideracions jurídiques 
 



 

 

L’art. 106 del RD. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), relatiu a les modificacions 
previstes en la documentació que regeix la licitació, estableix: 
Els contractes del sector públic podran modificar-se sempre que en els plecs o en 
l’anunci de licitació s’hagi advertit expressament d’aquesta possibilitat i s’hagin detallat 
de forma clara, precisa i inequívoca les condicions en que es podrà fer ús de la 
mateixa, així com l’abast i límits de les modificacions que es puguin acordar amb 
expressa indicació del percentatge del preu del contracte al que com a màxim puguin 
afectar i el procediment que s’ha de seguir. 
 
El segon paràgraf de la clàusula 20 del plec de condicions econòmico – 
administratives, que formen part del contracte, estableix: 
 
En la mesura en que s’implanta de nou la recollida de fracció orgànica domiciliària, les 
freqüències de recollida d’aquesta fracció en relació amb la fracció de rebuig, s’ha 
establert a partir d’un nivell d’implantació òptim d’aquella. Si el fet de no assolir aquest 
nivell, fes necessari, per raons de salubritat i higiene, l’augment de la freqüència de 
recollida d’aquestes fraccions, aquesta es podrà acordar per les parts, a partir del preu 
de buidatge de contenidor indicat per l’adjudicatari en la seva oferta, sense que en cap 
cas aquesta modificació pugui igualar o excedir el 5 per cent del preu d’adjudicació del 
contracte. 
 
Atès que en l’estudi econòmic i financer no consta el preu per buidatge de contenidor, 
les dues parts acorden aplicar a afectes del càlcul del cost de l’ampliació del contracte 
el preu/hora del servei de recollida establert en el Ple de Clàusules i en la Plica 
presentada en la licitació, per part de l’empresa adjudicatària; 70,55 €/HORA, més 
l’IVA legalment aplicable, la qual cosa representa un total de 85,37 €/HORA, amb 
l’IVA inclòs. 
 
L’augment de freqüència comportaria és de 13 dies (des del 25 de juny fins al 17 de 
setembre), i amb una durada de dues hores per servei, la qual cosa representa un total 
de 1.834,30 €, sense IVA o de 2.219,50 €, amb l’IVA inclòs. 
 
Aquest increment proposat (2.219,50 €) representa un 0,32 % respecte del contracte 
original, i cal afegir-hi a l’increment proposat per acord plenari de 12.11.2015. Per tant, 
ambdós increments anuals són: 3,46 % + 0,32% = 3,78% 
 
En l’expedient s’han d’observar els tràmits següents: 
 

- Informe tècnic, justificatiu de les necessitats de la modificació del contracte. 
- Audiència al contractista, que s’entén realitzada, en tant que consta la seva 

conformitat.  
- Informe jurídic, servint el present com a tal. 
- Informe d’Intervenció. 
- Acord plenari, atès que el Ple és l’òrgan de contractació. 
- Formalització de la modificació en document administratiu 
- No és precís informe del Comissió Jurídica Assessora, atès que no existeix 

oposició del contractista ni la seva quantia excedeix del deu per cent del preu 
primitiu del contracte, ni aquest supera els sis milions d’euros. 

 



 

 

Existint consignació pressupostària a l’aplicació 23.1621.22700 del Pressupost 
General pel 2017 
 
Informe del secretari i de l’interventor. 
 

Obert el torn d’intervencions 

Sra. Castellà: només comentar que el contracte actual de recollida de residus preveu 
que els diumenges, a  diferencia de la resta de dies de la setmana, només passa els 
servei de recollida de la fracció resta i l’orgànica. La resta de dies hi ha altres serveis 
com la recollida de paper cartró, envasos i vidre. Això ha provocat un seguit de 
desbordaments a l’àrea del passeig Marítim, on la imatge ha estat més dolenta, ja que 
no s’ha controlat el mal ús de la zona dels contenidors. Aquest contracte preveu la 
recollida puntual de desbordaments o neteges d’àrees però en aquest cas, al ser un 
servei reiterat, es considera que s’afegeixi i es modifiqui el contracte per la recollida de 
cada diumenge de les altres seccions. Per tant, s’afegeix aquests 13 diumenges, des 
del 25 de juny fins el 17 de setembre, amb aquest import de 1.834.30€ 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 27 de juliol de 2017. 
 
Vista la proposta de la regidoria de Serveis, de data 26 de juliol de 2017, el Ple, 
per assentiment dels disset membres assistents, acorda: 
 

Primer. Modificar el contracte administratiu pel servei de recollida de residus de Malgrat 
de Mar formalitzat en data 21 de març de 2015, amb l’empresa “HERMANOS ALUM, 
SL”, en el sentit d’incrementar 13 diumenges (amb un servei de dos hores de durada, 
cadascun), des del dia 25 de juny fins al 17 de setembre. I es mantindria fins que les 
circumstàncies que  l’han provocat no determinin la seva eliminació. 
 
Segon. El cost de l’increment d’aquest servei és de 1.834,30 €, IVA no inclòs; en base als 
preus unitaris presentats en l’oferta de la plica presentada en el concurs, La quan cosa 

representa un total de 2.219,50 €, amb l’IVA Inclòs. Aquest increment proposat 
(2.219,50 €) representa un 0,32 % respecte del contracte original, i cal afegir-hi a 
l’increment proposat per acord plenari de 12.11.2015. Per tant, ambdós increments 
anuals són: 3,46 % + 0,32% = 3,78% 
 
Tercer. Imputar aquesta despesa, d’import 2.219,50 € a l’aplicació pressupostària 
23.1621.22700 del Pressupost General pel 2017.  

 
Quart. Facultar a l’Alcaldia, tan àmpliament com en dret sigui possible, per  la 
tramitació dels següents acords, i per a la formalització del modificació aprovada. 

5. Compareixença del Regidor de Govern Obert. 

Sra. Vega: quan vam fer l’entrada per registre per demanar la compareixença, vam dir 
que nosaltres havíem de fer preguntes al regidor. No sé perquè necessita l’ordinador... 

Sra. Ponsa: el Sr. regidor li contestarà les preguntes, a banda que ell pugui utilitzar 
una eina visual. Aquesta compareixença es porta a plenari perquè els membres de 
l’equip de govern han decidit que sigui possible, perquè només amb els vots de 
l’oposició, avui no hi hauria compareixença. La fem perquè l’acusació de l’oposició és 



 

 

molt greu. Des de l’equip de govern, donem tota la nostra confiança al regidor Sr. 
Ramir Roger. En el desenvolupament de la compareixença es seguirà l’ordre de les 
intervencions establertes a l’article 94 del ROF, això vol dir una exposició del regidor 
Sr. Roger i els grups tindran un primer torn de preguntes. Si ho sol·licités algun grup, 
un segon torn de preguntes i es donarà el debat per acabat. Això és el que estableix 
l’article 94 del ROF de la compareixença que vostès han demanat. Nosaltres ho hem 
consultat al Sr. Secretari i ens ha dit això.  

Sr. Mercader: no tenim límit de temps, no? Poden ser dos intervencions, però amb 
múltiples preguntes? 

Sra. Ponsa: Sí, sí, no es limita a dos preguntes. Sr. Roger, si vol començar... 

Sr. Roger: mai, en aquest Ajuntament, un regidor ha hagut de comparèixer en aquesta 
forma. Hi ha una sol·licitud per part del PSC i del PP de que jo comparegui, com 
anteriorment ha dit l’alcaldessa. Jo podia haver amagat el cap sota l’ala i a la Junta de  
Govern o la comissió informativa donar les explicacions als regidors i als tècnics 
presents i tancar el cas. Però entenem la política d’una altra manera i, si diem que som 
gent que donem la cara i contestem el que sigui oportú, ho fem i ho fem davant del 
poble de Malgrat i no davant d’una representació. Creiem que és una mostra de 
transparència. Dir que, en aquesta sol·licitud de compareixença, vostès apel·laven al 
reglament de participació dels regidors en els mitjans i acusaven a aquest regidor que 
els censurava i no els permetia intervenir a l’emissora municipal. Ben lluny de la 
realitat. El que nosaltres vam fer públicament, com a govern, i que vostès considero 
que, en insistir en aquesta compareixença, no es van donar per satisfets, va ser 
emetre un comunicat en el qual explicàvem tota una sèrie de circumstàncies per les 
quals creiem que aquest programa d’Ona política s’havia de transformar, perquè 
teníem, com a govern, tot el dret del món. No tenim cap obligació de seguir les pautes 
que s’han seguit en aquesta casa i el que hem fet és començar a treballar, - vostès ho 
saben perquè hi ha estat convidats a participar -, en la creació d’un nou reglament. 
Nou reglament que no només regularà la participació dels regidors en els mitjans, sinó 
que també d’alguna manera donarà un marc de treball important en els àmbits de 
premsa i radio d’aquesta casa, donant un protagonisme i una major magnitud als 
professionals de la casa, perquè pensem que aquestes eines de comunicació han 
d’estar en mans de persones que tenim ben considerades i els hi hem de donar aquest 
paper d’aquí en endavant. Aquest reglament que estem començant a treballar i Déu ni 
do la feina que ja tenim avançada, té un objectiu que és adaptar totes aquestes eines 
de comunicació noves que van sorgint, com són les xarxes socials, a un reglament 
que, recordem, està aprovat l’any 2011 i, de la manera que evoluciona tot el que són 
les xarxes socials, creiem que l’hem d’adaptar i posar al dia. Amb això estem 
treballant. Convidar-los novament, com hem fet a les dues sessions de treball que 
s’han fet, per treballar aquest reglament, tornar-los novament i públicament a convidar 
a que vinguin, que siguin pro-positius. Nosaltres en tot moment hem estat oberts a que 
vinguin i col·laborin i entre tots puguem fer un reglament adaptat i modern. Dit això, 
una mica per il·lustrar el marc general de la seva queixa, dir que el reglament actual té 
diferents seccions i que la secció que fa referència a les normes generals que és on hi 
ha Ona Malgrat, el servei de premsa, la web, tots els mitjans de l’Ajuntament, hi ha un 
article que diu que es donarà per complimentada o atesa la participació dels regidors 
en els mitjans de comunicació locals amb la retransmissió del Ple, en directe o en 
diferit. Per tant, que tothom sàpiga que aquest govern, en aquests moments, està 
complint la seva obligació envers els regidors i que, a més a més, en altres àmbits i en 



 

 

altres apartats d’aquest reglament es desenvolupen regles i articles específics que 
permeten, a voluntat de l’equip de govern i sota criteris dels responsables de 
comunicació, portar-ho a terme o no. I nosaltres aquesta voluntat la tenim. Tenim la 
voluntat de que vostès, igual que nosaltres, puguem participar en els mitjans de 
comunicació. Perquè tothom ha de saber també que vostès la porta de l’emissora local 
la tenen oberta cada dia i cada hora. I que si vostès demà van a emetre un comunicat i 
un tall de veu, igual que tots aquests mesos que aquest equip de govern ha estat 
dirigint aquest Ajuntament, aquesta porta mai se’ls a ha tancat. I diré que, en més 
d’una ocasió se’ls ha convidat especialment a participar i a opinar de coses que vostès 
han declinat.  Per tant, dit això, si que vull des d’aquest moment obrir unes imatges 
que és el que en principi hem preparat perquè penso que les xifres i els números són 
feixucs i il·lustrant-ho, i ja que tenim aquests mitjans de que anem dotant aquest nou 
Ajuntament, les farem servir. Com deia, si tenim en compte que aquests articles 
específics que parlen de l’emissora, donen un repartiment pels grups municipals de 
temps, que van distribuïts de la següent manera:  Començaríem amb el que pertocaria 
al PSC que serien 35,89 minuts; JxM 31 minuts; ERC 31.67; PDCAT 29.55; CUP 
29.55 i PP 27.54. Això seria una mica el repartiment de minutatge si, com deia, 
volguéssim complir aquests articles. Passarem a veure què ha passat des que 
nosaltres entrem a governar el mes de febrer. Tenim d’agrair a la tècnica de l’emissora 
que ha tingut aquest treball extra de poder controlar aquest minutatge i proporcionar-
nos aquestes informacions. Al mes de febrer, el PSC, en blau el que li pertocaria per 
normativa i el temps real d’intervenció que va ser de 37.12.; el de JxM que va ser de 
27.49, ERC 33.15; PDCAT 51.45, CUP 31.52 i PP 29.51. Com veieu, gairebé la 
majoria de partits, excepte JxM, van superar el minutatge que els pertocava. Passarem 
al mes de març. Comencem amb la davallada pel que fa al programa d’Ona Política. El 
PSC en aquest cas té 6 minuts; JxM 0 minuts; ERC 2; PDCAT 6; CUP 0 minuts i PP 4 
minuts. A l’abril, el PSC 8 minuts; JxM 0 minuts; ERC 4 minuts; PDCAT 0 minuts; CUP 
0 minuts i PP 4 minuts. El mes de maig, el percentatge va ser PSC 12 minuts; JxM 2 
minuts; ERC 6 minuts; PDCAT 2 minuts; CUP 2 minuts i PP 4 minuts. El mes de juny, 
PSC 2 minuts; JxM 0 minuts; ERC 2 minuts; PDCAT i CUP 0 minuts i 6 minuts el PP. A 
Juliol, ens desvaria una mica l’estadística, el fet de que per la consulta popular no 
referendària que hem fet pel pla parcial, els partits de govern vam fer campanya i 
aquesta entrevista que va tenir lloc a l’emissora local, perquè cada partit que feia 
campanya pogués explicar el seu posicionament, ha fet disparar una mica les xifres en 
relació a la participació. Hem de dir que el mes de juliol va quedar repartit PSC 4 
minuts; JxM 18 minuts; ERC 22 minuts: PDCAT 14 minuts; CUP 18 minuts i PP 4 
minuts. M’ha semblat interessant fer aquesta cerca perquè penso que a vegades cal 
que tinguem tots plegats el coneixement de quina és la situació real. Entenc que 
vostès tenen tot el dret a fer aquesta queixa, però també han d’entendre que aquesta 
posició que han d’agafat una mica dura, entenc jo, dient que aquest regidor els quarta 
la llibertat d’expressió, la podem fer extensiva a tots els grups de govern i com s’ha 
pogut veure gràficament, en el cas d’alguns dels partits de govern, directament els 
estic “reprimint”. Em sap greu que s’intenti donar una imatge d’aquesta persona que 
penso que no correspon. Dit això, només falta que facin les preguntes que considerin i 
jo intentaré en la mesura del possible, respondre el més bé que sàpiga.  

Sra. Vega: com veig que només tindrem dos punts, jo li faré totes les preguntes de 
cop. Perquè quedi constància, vostè ens ha convocat per aquest reglament nou, si 
tenim que començar a fer història, jo li vaig tindre que demanar per correu perquè 
vostè a mi no va tenir la deferència d’enviar-m’ho; no un sol cop sinó dos. Si vol 
presentem els correus que no crec que sigui necessari perquè la dialèctica entre vostè 



 

 

i jo no era bastant permissiva, en aquest sentit. Dir que vostè ens ha convocat per 
poder veure aquest reglament el dia 12 de setembre. Té molts dies per fer-ho i agafa 
el dia que justament aquesta persona que s’ha queixat, està treballant a un col·legi, i 
agafa el dia que s’obren les escoles. El felicito perquè, un altre cop, com he dit en el 
correu, perquè jo ja crec que és fet expressament, perquè no pugui assistir. Perquè 
sinó, amb les hores que tenim, hagués pogut agafar qualsevol altre dia. Dit això, 
vostès no ho han fet perquè han volgut. Nosaltres hem presentat una instància perquè 
donés explicacions,al PSC i a nosaltres, de perquè no podíem anar a la ràdio, el dia 2 
de juny. Com no van tenir la deferència de contestar, el 27 de juny el PSC i el PP vam 
demanar que el funcionari, era en aquest cas el secretari, el fes comparèixer perquè 
vostè no havia tingut la deferència de contestar-nos a la primera instància. Jo accepto 
que vostès es vulguin posar les medalletes, accepto que diguin que tot ho fan molt 
transparent... perquè vostès són un partit que tot ho fan transparent. Això ho he pogut 
comprovar, sobre tot participatiu a nivell d’oposició, que vostès han estat tota la vida a 
l’oposició i ara fan tot lo contrari. No sé que és lo que ha fet, no sé per quins criteris 
s’ha agafat.  Lo que vostè ara me representa, suposo que són els talls de veu que em 
truquen o em diuen en algun moment, perquè trobaria fora de lloc que vostè ens 
controlés les hores que parlem en els plens, perquè llavors ja si que: apaga i vamonos, 
perquè llavors no tindrien que anar enlloc. La pregunta meva, que la primera part ja 
està feta i espero que se l’apuntin, és perquè va escollir aquesta empresa i no altra, 
d’un reglament que no està encara consensuat, suposo que per vostè sí, però per 
nosaltres no, perquè no ens ha donat oportunitat de poder dir res. Perquè no han 
demanat tres pressupostos. Qui és el responsable per escollir aquesta empresa. 
Aquesta empresa està especialitzada en estratègia de comunicació de l’administració 
pública? Ens podria dir quines millores aporta en aquest pla de comunicació a nivell 
tècnic? Em pot dir si ha consensuat aquest reglament amb els tècnics? Una cosa que 
ens ho hem pensat molt perquè crec que és un tema molt peliagudo, és que m’expliqui 
el perquè que posa en aquest reglament que vostès tenen que fer reunions, i no vull 
que ningú se senti ofès, perquè els treballadors no va per ells, com és que cada mes 
fan una reunió d’una hora i aquí consta i vostès ja ho han fet, amb un esmorzar als 
treballadors, que no ho paguen vostès de la seva butxaca, sinó del municipi. Jo, si tinc 
que convidar al tècnic, pago de la butxaca, no del municipi. En la pàgina 84 apareix la 
nova Ona Malgrat. Està consensuada amb la directora? Jo pregunto, vostè contesti lo 
que cregui que m’ha de contestar. Tenim un reglament que vostè ha aplicat sense 
comptar amb ningú,  m’entrega el reglament el mes passat, al juliol, i comença que a la 
pagina 53 ja fa el calendari. A la pagina 57 agenda municipal. A la 59, invitació als 
actes municipals. A la 63, les trobades informals amb els treballadors. A la 73, 
relacions amb els mitjans de comunicació. 75, degoteig informatiu. A l’abril, Malgrat 
On-line. Al maig, el peu al carrer, i a l’abril els plens municipals. No ha aplicat encara la 
única cosa que sortim nosaltres, que és el fil. A l’únic puesto on posa vostè a 
l’oposició, és la única cosa que no ha aplicat. Ha aplicat tots els altres conceptes de 
totes aquestes planes però a l’únic article que l’oposició tindria un espai, vostè no 
l’aplica. Sincerament, Sr. Ramir, el felicito pel power point, se l’ha treballat. Però crec 
que com a medi de comunicació, ja que són tant transparents, que vostè tot ho parla, 
que d’això hi ha molt a parlar perquè no parlem gaire, suposo que entra una mica lo 
dels colors perquè a nivell de persona no crec que tinguem res, però jo de vostè me 
plantejaria continuar com a regidor de Comunicació.  

Sra. Ponsa: les preguntes que no es cenyeixen a l’objecte d’aquesta compareixença, 
el regidor no les respondrà. 



 

 

Sra. Vega: a mi se’m va dir que  li podia preguntar lo que volgués, si o no? Doncs jo és 
lo que he fet. Vaig preguntar si podia fer qualsevol pregunta, i a mi se’m va dir que si.  

Sra Ponsa: els portaveus dels grups polítics municipals del PSC i el PP entraren una 
instància sol·licitant la compareixença del responsable polític de la gestió de la ràdio 
municipal per informar sobre les criteris informatius que s’apliquen per garantir la 
transmissió per la ciutadania de Malgrat d’una informació veraç, objectiva i equilibrada, 
respectuosa amb el pluralisme polític social i cultural. Així mateix, exigeixen que el 
més aviat possible es portin a terme les entrevistes amb minutatge que els correspon 
tal com es va aprovar amb un reglament de participació dels regidors dels grups 
municipals en els òrgans d’informació en el ple del 13/01/2011. Dir-li també que l’escrit 
no concreta on s’havia de fer efectiva aquesta compareixença i per tant hem decidit 
que per fer-la oberta, sigui en el plenari.  

Sra. Vega: perfecte, però els punts que ens van donar, que nosaltres teníem que 
treballar i que és des d’on hem treballat, perquè se’ns ha negat mitjà en aquest 
reglament, és d’on ens hem agafat. Vostès es poden agafar on vulguin, però nosaltres 
tenim tot el dret de fer les preguntes que ens semblin, igual que vostès tenen tot el dret 
de no contestar-les.  

Sr. Roger: jo intentaré, a veure si puc, captar realment molta part de la intervenció de 
la Sra. Vega i d’entrada ja he dit que intentaré respondre a tot el que pertoqui, perquè 
entenc que quan es fa comparèixer a algú per alguna temàtica, ha de respondre per 
aquella temàtica. Jo crec que aquí, d’entrada, quan vostè fa esment que quan s’han 
convocat aquestes reunions per treballar el nou reglament de comunicació que no se’ls 
hi ha fet avinent aquesta convidada, per dir-ho d’alguna manera, penso que això no és 
cert i que es pot demostrar que no és cert. Una altra cosa que també a mi em sobta, 
com aquest govern, que Déu n’hi do lo que treballem i que estem treballant diferents 
reglaments, com per exemple, un que aviat passarà per aquest Ple, que fa referència a 
un codi de conducta dels alts càrrecs, en aquest cas els regidors i els alts càrrecs de 
l’ajuntament, que el tenim avançat i que vostès, curiosament i per alegria meva, no és 
cap critica, hi són presents, i en canvi, d’entrada, en aquest de comunicació, no sé 
perquè, ja no se l’han mirat amb gaires bons ulls i per tant, escolti, quan nosaltres 
acabem una reunió, el que fem és les persones que estem allà presents, ens parlem i 
diem: escolta’m, quin dia va bé? En aquest cas, cregui’m o no, no hi ha cap mena 
d’intenció en el dia 12 de setembre. Aquesta data es va donar perquè una de les 
persones que nosaltres tenim més interès a que sigui present en aquestes reunions, 
precisament la setmana abans que havíem dit que faríem el dimarts anterior al 12, 
aquesta reunió, no podia ser-hi present. I els que hi érem, ens va semblar que valia la 
pena esperar una setmana, perquè aquesta persona pugues dir la seva perquè 
pensem, torno a reiterar, que és molt important la seva opinió i que pot aportar molt. 
Dit això, si poden anar a la radio?, és clar. Torno a repetir, vostès poden anar a la 
radio demà a les 8 del matí o quan el professional de l’emissora està a la seva 
disposició, igual que a la de qualsevol dels regidors que formem aquesta corporació, 
només faltaria. Generin vostès noticies, facin rodes de premsa i li asseguro que 
l’emissora local els hi passarà, sempre i quan, i no tinc cap dubte que així serà, 
compleixi amb els criteris que sempre hi ha hagut de respecte i que estic convençut 
que els respectaran. Però demà, a qualsevol hora del matí, poden anar a l’emissora i 
fer el que creguin que és noticiable per la seva part, fer una critica del govern, una 
noticia d’una cosa que vostès estan treballant... no hi ha cap inconvenient. Ens critica 
la manca de transparència. Cregui’m que és una de les coses que intentem, ho 



 

 

intentem. Intentem compaginar aquesta part de fer feina i d’intentar que aquesta feina 
sigui el màxim de transparent,. No tenim cap intenció d’amagar res. El que passa és 
que clar, quin sentit tindria per exemple que jo li faciliti un esborrany d’un document 
que està en elaboració i que, en tot cas, tampoc s’ha vist massa interès per la seva 
part de treballar-lo, de ser allà. El dia que es vegi, se li farà arribar i no hi ha res més a 
dir en aquest sentit. Llavors, dir de tot el que vostè parla del pla d’estratègia de 
comunicació que ha fet l’empresa Síntesi, jo ho sento, però no toca; en tot cas, si creu 
oportú, en els precs i preguntes, repreguntar això, no tindré cap inconvenient en 
respondre, però crec que hem de respectar el que han demanat aquest format de 
compareixença, doncs comparec i si després vostè creu oportú que hagi de respondre 
sobre el pla de comunicació, també li haig de dir que no el tinc massa fresc, però 
intentaré fer un esforç i no tinc en aquest sentit massa més a dir. 

Sra. Ponsa: vol el segon torn de preguntes? 

Sra. Vega: si, faré el segon torn. Sr. Ramir, he estat buscant els correus, però la veritat 
és que, ja els buscaré, perquè ara no els trobo. M’estic pensant a veure com dir-ho per 
no saltar amb el codi ètic que tenim els regidors. Perquè li prometo que és algo fora de 
lo normal lo que vostè m’està dient. Que jo li hagi demanat el reglament i que vostè 
m’enviï els correus que, a més a més, llegiré amb la contestació que vostè a mi em va 
donar, que, si vol, ho farem públic, cap problema. Veurem quina és la falta de respecte 
d’una banda o de l’altra. Començarem per aquí. Segona, vostè va treure el reglament 
aquí un dia en un ple, i jo vaig pensar, com s’ha fet sempre, quan donen els 
reglaments, els donen a tots els partits. Vostè a mi, fins que jo no li vaig demanar, 
perquè ho vaig demanar per altres medis i vostè em va deixar ben clar que no eren els 
medis oportuns per on els havia de demanar, no me’l va enviar i me’l va deixar a baix. 
En PDF no el tenim, vostè va tenir el detall, i és veritat, de deixar-m’ho a baix. Però 
això m’ho va deixar vostè el més passat perquè jo estic acostumada aquí a aquest 
ajuntament s’ha fet encara que alguns diguin que no, s’han enviat els dossiers perquè 
se mirin. Vostè, en cap moment, a excepció del dia 12, perquè l’altra vegada es va 
treure la data, no s’ha fet cap reunió sobre el reglament de comunicació. Vostè en cap 
moment m’ha donat cap explicació de perquè m’ha canviat el reglament de 
comunicació. Vostè en cap moment ha tingut cap detall d’enviar-me un correu, a part 
de dir lo que m’ha dit pels correus, de dir: Sra. Vega, vingui que ens sentarem i en 
parlarem. Ni un sol moment. I vostè ara ve aquí públicament, representant un regidor 
de transparència, dient que la que no s’encarrega de la feina sóc jo, que vostè està 
fent la feina ben feta. Vostè s’ho ha pensat bé lo que m’està dient en a mi? Això si vol 
després ho parlem vostè i jo, però no és de sentit comú lo que vostè m’està dient. En 
cap moment, al menos en a mi, en aquesta persona, en aquest partit, se li ha 
consultat. En aquesta persona, en aquest partit, en cap moment se li ha demanat que 
vingui. En aquesta persona, en aquest partit, en cap moment se li ha donat per 
iniciativa pròpia el reglament, li he tingut que anar demanant. Jo. Perquè vostè no m’ho 
donava. Que vostè me digui ara que no se sap les planes, jo li accepto, perquè jo sóc 
persona que sóc així, li accepto que em digui: no li puc contestar Sra. Vega, perquè no 
me sé les planes, i jo li acceptaré. I si vostè vol, en parlem un altre dia, i li acceptaré 
però vostè no me vingui aquí ara a dir que no toca. De què pensava que anava a ser la 
compareixença? Vostè té que tenir la suficient capacitat, que la té de sobres, per saber 
que li demanaríem lo que li demanaríem. Lo que passa que vostè, per lo que sigui, o 
no ha estat a l’alçada de voler-ho fer o no ha volgut. Una de dos. Però no me digui que 
no sabia lo que li anàvem a preguntar. Perquè no m’ho crec, perquè vostè sabia que li 
havíem demanat el reglament i ens el anàvem a mirar. Que vostè no m’ho sàpiga 



 

 

contestar perquè les planes és normal que les sàpiga contestar, ho veig molt bé. Ara, 
hi ha una pregunta que vostè si me pot contestar, una. Per no dir una altra que no 
m’agradaria que la contestés aquí que és la dels treballadors, perquè crec que no toca. 
Però una si que me la podria contestar. Si ha aplicat casi totes les activitats que vostè 
té al reglament, un reglament que no està consensuat per tot l’ajuntament, només per 
l’equip de govern, suposo, perquè per la resta “ni hablar del peluquín”. Com és 
possible que hagi aplicat totes les activitats i no hagi tingut la deferència de comunicar-
nos a nosaltres que podem anar a la radio? Ni una sola vegada ens  ho ha dit! I ara me 
ve aquí de senyor que tot ho fa bé... va, home, Sr. Ramir, que no, que no ho ha fet bé i 
assumeixi que hi ha coses que no les ha fet bé, perquè tots ens equivoquem, jo he 
sigut regidora i m’he equivocat, i vostè s’ha equivocat i, per lo que sigui, se li ha fet 
gran, Comunicació, i què vol que li digui, jo, sincerament, espero i confio que les 
preguntes me les contesti, i si pot per escrit, millor. 

Sr. Roger: jo, segurament, m’equivoco més d’una vegada al cap del dia, segur, perquè 
si es fan coses un s’equivoca. Jo només li voldria demanar una cosa. Aquest 
document al que vostè fa referència contínuament, quantes planes té? M’ho pot 
contestar? 106 pàgines. Em pot llegir que diu a la portada aquest document? 

Sra. Vega: Estratègia de comunicació  

Sr. Roger: el reglament de la participació dels regidors, dels grups municipals en els 
òrgans d’informació i difusió municipal de l’ajuntament de Malgrat de Mar, aprovat l’any 
2011, - vostè era regidora i de govern -, sap quantes pàgines té? 5 pàgines. Que jo 
sàpiga, jo estic compareixent en aquí perquè vostès exigeixen que se’ls doni el 
minutatge que correspon i que es va aprovar en el reglament de participació dels 
regidors i grups municipals en els òrgans d’informació, en el ple de l’any 2011. Si vostè 
vol parlar del pla de comunicació, la gent ha d’entendre que estem parlant d’un altre 
document diferent. Jo reconec que em puc equivocar, però reconegui que vostè no 
està parlant del document adequat en aquest moment. 

Sra. Vega: perdoni Sr. Ramir, el 2 de juny se li va demanar això. El 27 de juny li vaig 
demanar la compareixença. El 2 de juny se li va demanar per registre que vostè ens 
donés un minutatge. I el 27 de juny se li va demanar la compareixença via oficial, i no 
me canviï la temàtica perquè és així, perquè, a més a més, tinc els papers. Dit això, jo 
li accepto que vostè no ho sàpiga, només li faig una pregunta i me la pot contestar. És 
una simple pregunta. Vostè té un criteri. Quin criteri ha fet des del mes d’abril quan 
això no està aprovat i me’l treu d’aquí i. en canvi. no ens aplica el nostre.  

Sr. Roger: jo li responc molt amablement. Això és un reglament que és una norma 
d’aquest Ajuntament. És una norma interna. Això que vostè mostra amb tanta 
efusivitat, és un pla de comunicació. Això representa que és un document al qual 
nosaltres hi hem de tenir un cert reconeixement i respecte pel que diu, i intentar d’una 
manera o altra donar-hi compliment. Aquest document, que vostè amb tant d’èmfasi 
posa sobre la taula, és un document, un pla de comunicació, que nosaltres podem o 
no podem aplicar coses que aquí es diuen, és una guia, tenim total llibertat i com a 
govern, torno a repetir el que he dit a l’exposició, tenim tot el dret del món a replantejar 
les polítiques comunicatives que s’han portat en aquest Ajuntament i potser no seran 
de l’agrat, segurament, dels partits que vostès han estat governant uns anys i en 
tenien una, però reconegui que nosaltres tenim tot el dret de variar-ho. I torno a repetir, 
quan un parla de diferents documents és molt difícil entendre’s. Revisi aquests correus 



 

 

en els quals vostè posa tant èmfasi, perquè aquests correus parlen del pla de 
comunicació, no del reglament que és l’objecte del que avui estem fent aquí. 

Sra. Vega: només una coseta i no parlaré mes 

Sra. Ponsa: ha tingut dos torns 

Sr. Mercader:  la meva primera pregunta és pel secretari, només dir si o no. Aquest 
article que fa referència a la compareixença, l’article 94 del ROF, s’ha d’aplicar només 
en aquesta compareixença o en tots els punts de plenari?  

Sr. Secretari: és el punt que regeix el debat que es produeix en els plenaris 

Sr. Mercader: Sra.alcaldessa, simplement corroborar que aquest article s’està aplicant 
directament i sense donar un torn de replica a la Sra. Vega i d’una forma bastant 
vehement doncs en una compareixença, ho podria haver aplicat en el punt anterior 
que hem estat una hora i mitja explicant la modificació pressupostària i en canvi no 
s’ha aplicat. O s’aplica amb tot, ja que presideix el Ple, o no ho aplica en res, el que no 
val és aplicar-ho en el que a vostè li interessa. Jo demano que se segueixi amb la 
mateixa tendència dels altres plens i que en el mateix ple, si hi ha hagut pregunta 
resposta, pregunta resposta, tingui la possibilitat de fer-ho en aquest punt, sinó estem 
fent un agravi comparatiu que no té cap mena de lògica. 

Sra. Ponsa: jo com a presidenta del plenari puc decidir deixar-lis més torns, si veig 
que és una cosa important com ha sigut una modificació pressupostària que la puguin 
parlar;  de fet, crec que he sigut generosa amb tots vostès, donant-lis més torn de 
paraula. Aquí és una compareixença en la qual havien de fer unes preguntes, les 
poden fer en bateria i el regidor contestar-les. Ja està. Que vol estar, fins demà al 
dematí? Doncs suposo que entendrà que se segueixi tal com diu l’article 94 del ROF, 
aquest torn de preguntes. I res més. De fet, com vostè ja sap perquè ha estat aquí, és 
l’alcalde o alcaldessa en aquest cas l’alcaldessa, qui decideix quan s’ha de tallar, 
perquè arriba a un punt que de veritat la gent ja no sap ni el que està escoltant. 

Sr. Mercader:  un simple suggeriment: vostès dediquen mitja hora de cada ple a 
repetir noticies que han sortit tot el mes. Potser estaria bé retallar d’aquí i que hi pugui 
haver debat amb l’oposició, o de l’hora i mitja que hem estat anteriorment. Però bé, 
com ha dit, és vostè qui decideix quan aplicar aquesta article i no. Nosaltres volem que 
quedi en acta que no hi estem d’acord, o s’aplica amb tot o no s’aplica en res, perquè 
sinó, aquí s’està fent una diferència del que és important. Vostès han dit a la 
presentació que era un punt molt important fer la compareixença del regidor, que era el 
primer cop que passava, i ara estan dient que no és important i per tant això s’ha de 
tallar ràpid i no podem estar fins demà. 

Sra. Ponsa: Sr. Mercader, vostè en el seu torn pot fer totes les preguntes que vulgui, 
no té un temps. Faci-les totes en bateria i el regidor ja li contestarà, jo no li dic que 
tingui un minut per torn, o dos o cinc, simplement li estic dient que hi haurà dos torns, 
en el qual vostè pot fer les preguntes que vulgui. 

Sr. Mercader: molt bé, simplement, transmetre aquesta queixa i començarem amb el 
primer torn. Farem dos intervencions, tenim la capacitat d’adaptar-nos i ho 
diferenciarem, com ha demanat el Sr. Roger, parlarem primer d’Ona Malgrat i del 



 

 

reglament de participació, i com nosaltres enteníem a la demanda, potser vostès no ho 
han entès així, que era per informar dels criteris informatius que s’apliquen, aquest 
document que feia referència la Sra. Vega d’estratègies de comunicació, són criteris 
que s’estan aplicant, vostès mateixos han penjat a les xarxes socials aquests criteris. 
Per tant, nosaltres també farem referència a això i, si no volen contestar, no contestin, 
però al menys que la gent ho sàpiga. Des del PSC creiem molt important recalcar que 
per primera vegada es produeixi un fet insòlit, com és la demanda de comparèixer un 
regidor de govern, demanat per part de l’oposició, a conseqüència que en només 5 
mesos s’han plantejat molts dubtes de com s’estava gestionant la regidoria de 
Comunicació, amb vostè al capdavant. Només pel fet que avui comparegui vostè 
concretament i que es porti a terme aquest fet per primera vegada ja és motiu suficient 
perquè faci una reflexió. Tal com ha dit la Sra. Vega, a la instància demanàvem quins 
criteris eren els que aplicaven i també perquè els nostres partits polítics no tenien 
accés al programa d’Ona política, on es realitzaven les entrevistes. Vostè ens ha 
ensenyat el power point i ha comentat que, si traslladem el minutatge que no s’ha dut a 
terme als seus socis de govern, encara es coartaria més la llibertat d’expressió als 
seus socis de govern, però bé, si els socis de govern volen passar pel tub i ho 
accepten, perfecte, però nosaltres no hi passem i ho reclamem. Per tant, el que li 
voldríem demanar, és si finalment, - perquè no ens ha contestat i estava a la instància 
-, es compensarà aquest minutatge que s’ha vist en els gràfics que no s’ha complert en 
un reglament de participació, aprovat al 2011  

Sra. Ponsa: ja està la tercer torn, però continuï.  

Sr. Mercader: una pregunta ha sigut al secretari, per favor! Jo sé que vostès volen 
anar posant pals a les rodes perquè no puguem preguntar. Sr. Roger, agafi paper i boli 
perquè n’hi ha per estona, en un torn que em queda. Duran el ple de juny, primer vostè 
va justificar que no es duien a terme les entrevistes d’Ona política per l’equipament 
tècnic que s’estava instal·lant. En el mateix ple de juny, a una segona intervenció, va 
dir que es tractava d’un tema de recursos humans i que només hi havia una persona i 
s’havia hagut de prioritzar. Després en els mitjans de comunicació, va dir que la 
voluntat del govern havia estat fer una aturada del govern per reflexionar i centrar 
esforços per la propera temporada. Com veig que va canviant el motiu, en un mateix 
ple i també per mitjans de comunicació, volem saber quin veritable motiu hi ha, si és 
un o l’altra... perquè  nosaltres, els que va dir en el seu dia, no els trobem gens 
justificats, perquè la radio sempre, a nivell de recursos humans, ha tingut una persona, 
per tant, sempre s’havien dut a terme les entrevistes a partits polítics. També recordar 
que, quan va entrar, hi havia més persones a la ràdio a través del programa garantia 
juvenil, que una d’elles era periodista, per tant, podia haver assumit aquesta tasca, i 
que les millores tècniques no impedien fer les entrevistes polítiques, ja que, durant les 
obres, s’havien realitzat informatius, noticies i plens en directe. Per tant, no trobem que 
siguin motius justificats, però volem saber el motiu real, perquè, si sempre hi hagués 
un únic motiu, ens ho podem creure, però si va canviant amb el temps, estaria bé que 
ens ho comuniqués. Pel que fa als nous criteris de comunicació, vostè mateix, en un 
ple de març, va dir que es fomentaven nous criteris de comunicació a través de 
l’empresa Síntesi, que feia un document, per tal d’aplicar-lo. Nosaltres hem estat 
mirant aquest document que demanaríem, com són tant transparents, que com s’ha 
entregat al juny, estaria bé publicar-lo a la web municipal perquè tothom hi tingués 
accés, si ens pot recordar perquè es va encarregar aquest document, aquest pla de 
comunicació. Perquè en aquest encàrrec només hi havia l’informe polític i no tècnic, 
com amb la majoria d’expedients on sempre hi ha un informe tècnic i polític. Qui ha 



 

 

format les factures dels treballs d’aquesta empresa, recordem que normalment ho fa 
serveis econòmics, el tècnic de la regidoria i el polític. Volem saber si en aquest cas ha 
sigut així o no. I si entrem a analitzar el document que ha tingut un cost de 9.000€, que 
ha sigut al final pagat per tots, si mirem el document, de 102 pàgines, l’oposició en surt 
a dues. Nosaltres creiem que aquest pla de comunicació només l’han realitzat per 
l’equip de govern i no per tots els regidors i partits polítics. Vostè pot dir que això no és 
veritat, i com m’agrada anar preparat i amb raonaments, vull posar uns quants 
exemples. A la pàgina 7, comenta que cal ser pròxim i establir un diàleg amb els 
ciutadans i ciutadanes, explicar cara a cara quina és l’acció de govern, perquè es fa el 
que es fa i no altres coses, i que el govern municipal està al servei dels malgratencs. 
Per qüestió de transparència l’equip de govern de Malgrat té un ferm compromís de 
transparència amb els veïns i veïnes de Malgrat, a l’oposició ni la menciona. En el 
consens, un govern que treballarà per recuperar la confiança dels malgratencs. Aquest 
document està dient que l’han perdut, la confiança? Això també seria per reflexionar, 
no? I que el govern municipal vol dissenyar un veritable projecte de futur per Malgrat. 
Pàgina 12, accions informatives, defineixen els diferents circuits de la informació que 
ha d’anar consolidant i desenvolupant l’ajuntament de Malgrat i l’equip de govern. 
Només parla d’equip de govern. És necessari el pla de comunicació que s’incorpori 
com un element quotidià de treball i que això dependrà de l’èxit o del fracàs de les 
diferents accions, que dependrà exclusivament del grau d’ampliació de l’equip de 
govern. Un document de 9000€ que ha pagat tot l’ajuntament només per l’equip de 
govern. Fins i tot a la pàgina 21 es parla d’Instagram i es diu que és la xarxa ideal per 
compartir fotografies. Jo crec que no cal un document per saber això. En el cas dels 
perfils, només dels membres de l’equipo de govern, Instagram els ha de permetre 
mostrar el seu perfil més humà i aconseguir que els ciutadans els sentim més propers. 
Fins i tot li diuen els hastag que han de posar, #govern obert, #transparència, #junta 
de govern, #nous projectes. I a més a més això ja ho estan fent, fins i tot diu que han 
de donar la sensació de proximitat, per exemple, publicant fotos més informals quan 
s’assisteixi a un acte, com per exemple selfies. Jo crec que el Sr. Serret ho fa molt bé, 
la Sra. Martínez també... i ho estan aplicant molt bé. També, la pàgina 25, comenta 
que l’APP de Malgrat ha de ser una gran alidada difusora de l’activitat municipal i de 
l’equip de govern. Llavors, i només portem un terç del document i Déu ni do la 
informació que hi ha... i és difícil de justificar que ho paguem entre tots. 

Sra. Ponsa: Sr. Mercader, el deixaré continuar, però aquest no era l’objecte de la 
compareixença. Si vol, un dia fem un monogràfic del document i el parlem de pe a pa, 
però l’objecte de la compareixença no era aquest. 

Sr. Mercader:  l’objecte de la compareixença som nosaltres, els que hem dit que 
volíem que ens informessin i si vostès no han entès que aquest document, com va dir 
el Sr. Roger, formava part dels nous criteris de comunicació, no és el nostre problema. 
Per tant, si em permet seguiré. Entrem a la pàgina 28 que, a part de parlar del govern 
municipal, es comença a veure com una estratègia de comunicació, tal com diu el 
document, on inclou als treballadors municipals. “Els treballadors municipals són 
prescriptors, informadors i ambaixadors de la institució i per tant són una peça bàsica a 
l’hora de difondre l’acció de govern”. Llavors, trobem a la pàgina 63, que els hi diu que 
han de fer trobades informals amb els treballadors. Mensualment, els membres de 
l’equip de govern esmozaran conjuntament amb una representació rotativa dels 
treballadors dels diferents departaments municipals. Fins i tot diu quin és l’objectiu 
d’aquests esmorzars, que és aproximar l’equip de govern a tots els treballadors de 
l’ajuntament i no només als de les seves regidories, i diu que es tracta d’unes trobades 



 

 

en les quals s’incentiva el contacte directe entre els membres de l’equip de govern i els 
treballadors. Fins i tot diu que aquest esmorzar és un moment ideal per parlar amb els 
treballadors d’una manera distesa, escoltar les seves peticions i explicar-los 
directament l’acció de govern. Diu que s’han de fer mensualment, que han d’enviar un 
e-mail, que els han de respondre... fins i tot hi ha un annex, una taula, de quins temes 
s’han de tractar. Per tant, jo crec que és una mica anormal que un document, altre cop 
pagat per tots, fins i tot digui com s’han de relacionar amb els treballadors municipals. 
Més concretament, trobem vergonyós que necessitin com a càrrecs públics, un pla que 
els digui literalment el que hem llegit, que sigui tant superficial i que s’intenti 
instrumentalitzar d’aquesta manera els treballadors, per transmetre el missatge de 
l’acció de govern. Ho trobem bastant indignant i crec que s’ho han de fer mirar perquè 
tenen un greu problema com a càrrecs públics. Potser si treballessin a l’empresa 
privada no diríem res, però els càrrecs públics creiem que han de ser gestors d’una 
administració pública. A la pàgina 40 trobem l’estructura de l’ajuntament i només 
surten els portaveus de govern. L’oposició no està ni a l’estructura de l’ajuntament. És 
bastant sorprenent, no? També a la pàgina 72, diu com ha d’actuar el govern en 
relació als mitjans de comunicació i periodistes. Que l’objectiu és tenir informats als 
periodistes de l’acció de l’equip de govern i crear així una relació de confiança i 
credibilitat. I que el caràcter d’aquestes trobades ha de ser informal, com ara fer un 
cafè o una conversa relaxada. Molt bé. Seguim doncs una mica amb el despropòsit 
d’aquesta documentació, que simplement trasllada que necessiten un document que 
els digui fins i tot com han de tractar els mitjans de comunicació i què han de fer per 
tenir una relació de confiança. La veritat és que Déu n’hi do el que ens ve a dir aquest 
document de comunicació. També volem posar especial èmfasis, que també trobem 
bastant greu, que el document els hagi de dir que han de fer per tractar amb els 
ciutadans i tenir-hi proximitat, fent una còpia, en aquest cas no barata, del que fèiem 
nosaltres, amb el “Tu preguntes i en Joan respon”. Amb el que diu a la pàgina 93 del a 
Peu de carrer. Són coses que estan aplicant i han posat a les xarxes socials, per tant, 
no estem descobrint res més, simplement diem que tot això ve d’un document que els 
hi han fet i ha costat 9000€. I diu que a Peu de carrer, com ja estan fent, l’alcaldessa i 
un portaveu de cada grup de l’equip de govern, i si cal un equip tècnic, visitarà un barri 
o zona del municipi, durant tot el dia, en el marc de l’acció que s’anomenarà A peu de 
carrer, i que vol aconseguir que es percebi una administració dialogant, propera i de 
confiança. Diu que ha de traslladar els despatxos al barri, que passejarà pel barri, 
mantindrà trobades informals... per tant, ho estan fent com es diu en castellà, al 
dedillo. En aquest moment et preguntes, no m’ho compti com una pregunta, Sra. 
Ponsa, és una pregunta retòrica, si de vostès no els surt fer res?. La proximitat, la 
credibilitat, la confiança envers els ciutadans, els hi cal que els hi digui un document 
encarregat i pagat per l’ajuntament, que ha de dir com ho han de fer. No hi ha cap 
iniciativa pròpia? Tant superficial, tàctic i d’estratègia actuen? Creiem que vostès com 
a càrrecs públics no haurien de necessitar res d’això i els hauria de sortir sol, des de 
l’ADN d’un càrrec públic. Vostès que tant criticaven el Tu preguntes i en Joan respon, 
no va costar més que 30€ dels cartells. Vostès amb A peu de carrer, quants euros 
porten? Per enviar les cartes a les cases, fer un vídeo... quant porten? Però va sortir 
espontani, no va sortir de cap document ni de cap estratègia, simplement de quedar 
amb els veïns i parlar. Doncs ja veiem que a vostès no els surt que tot el que fan està 
calculat en aquest document d’estratègia, comunicació perquè no els ha sortit. Crec 
que han de reflexionar molt perquè això deixa bastant que desitjar com a càrrecs 
públics. I consultant aquest document, que com són tant transparents, esperem el 
pengin a la web municipal, queda molt clar i és bastant trist. Hem vist que a la pàgina 
90, hi havia la intenció que en el butlletí municipal no sortissin les opinions dels partits 



 

 

polítics, suposo que hem vist que això ho han canviat i ens alegrem, perquè en aquest 
document no sortia. Creiem que en un document de 100 pàgines on l’oposició només 
en surt en dos, que per foli són 200€, que ho pagui l’ajuntament no és de rebut, perquè 
aquest document ens hauria de representar a tots i totes i més si el paga l’ajuntament, 
i creiem que aquest document realment és vergonyós, perquè encara hi ha una 
pàgina, que acaba de corroborar que se l’han fet per vostès i el que demanem és que 
aquests 9000€ els paguin vostès des dels partits polítics. Perquè? Perquè diu que el 
pla de comunicació externa de l’ajuntament de Malgrat és l’eina que ha de permetre 
gestionar i augmentar la reputació al Consistori, no em sembla malament, però aquí 
diu i superar les percepcions negatives derivades de la moció de censura. Un 
document de 9000€ que paga l’ajuntament que ha de superar les percepcions 
negatives de la moció de censura? I això ho hem de pagar tots? Fins i tot els partits als 
que ens han fet la moció de censura? És increïble! És increïble el que vostès han 
pagat per aquest document i que ho pagui l’ajuntament de Malgrat. Per tant, reflexionin 
i pensi les responsabilitats polítiques que haurien d’assumir davant d’aquesta regidoria 
perquè això mai havia passat en aquest ajuntament.  

Sr. Roger: veig que la compareixença s’ha convertit en un monòleg del pla de 
comunicació. Això els portava a vostès ja fa mesos de corcoll i aquest pla de 
comunicació no els agrada i tenen tot el dret del món, però l’objecte d’aquesta 
compareixença, reitero, que no era aquesta. Per tant, com deia anteriorment, tenim tot 
el dret del món a replantejar aspectes de la comunicació d’aquest ajuntament; com bé 
ha dit, en aquest document hi ha qüestions que no s’ha donat compliment i 
segurament no se li donarà, perquè és una guia, no una Bíblia, un mantra que hàgim 
de seguir amb aquella fe que se segueixen les qüestions quan s’hi creu, per tant, hi 
haurà qüestions que les adaptarem, altres les aplicarem, altres les ignorarem, i no 
deixa de ser més que un document, una guia, i entenc que vostè no li agradi perquè en 
certs aspectes modifica les polítiques que en aquest ajuntament s’havien portat a nivell 
de comunicació, però nosaltres tenim tota la intenció de modificar molts aspectes i no 
hem vingut aquí per fer un seguiment de la seva obra de govern, sinó a transformar i 
per tant, a això estem dedicats i és el que li puc dir sobre aquesta qüestió. En principi 
,feia esment al que era objecte de la compareixença, que era el fet de que hagin hagut 
de comparèixer per una qüestió que torno a reiterar que trobo no és justificada, 
nosaltres tenim tot el dret a replantejar el programa d’Ona Política, buscarem un format 
nou i a la que això estigui treballat, ho tirarem endavant perquè creiem que no anava 
enlloc, perquè no només la gent que entén de comunicació, sinó ciutadans de Malgrat 
ens deien en moltes ocasions que era un programa sense dinamisme, que no té cap 
sentit que un regidor estigui allà tres quarts d’hora parlant. Per tant, buscarem un 
format de tertúlia, de debat, i que tots els grups municipals tindran espai per participar-
hi. Manifestar també que, en la línia d’alguna novetat que si que podem començar a 
mostrar, per part de l’emissora, en aquesta festa major, el diumenge, per primera 
vegada aquest govern traurà l’emissora a fer un programa en directe a la plaça de 
l’Església, al matí, i nosaltres hem començat a caminar d’una manera diferent, a poc a 
poc, perquè el que no podem pretendre és canviar les coses d’un dia per l’altre, i 
comprenc que els causi disgust, que estiguin enfadats i que no els agradi el que 
creiem que s’ha d’aplicar en quant a comunicació. Que la gent se senti propera a 
l’ajuntament, que els treballadors se sentin orgullosos de treballar a l’ajuntament, que 
siguin un altaveu d’aquest ajuntament, tot això ho diu aquest document i nosaltres hi 
creiem, ho compartim i treballem en aquest sentit. Igualment diu coses que potser ens 
les hem repensat i li hem donat una volta i hem dit no correm, fem-ho a poc a poc i si 
veiem que convé implementar això, ho farem, i una mica és la dinàmica amb la que es 



 

 

treballa i no puc dir res més, només reiterar que vostès estan en tot el dret de parlar 
del que vulguin, però avui entenc que no tocava parlar d’aquest document. Si 
l’alcaldessa li vol donar la paraula, vostè continuï i si no, jo ho deixaria aquí perquè, 
evidentment, aquest document s’ha fet de manera legitima, val 9000€, tot lo que no 
arriba a 18.000€ es pot contractar d’aquesta manera, jo he firmat els rebuts d’aquest 
document i aquí vostès em sembla que n’estan fent un gra massa de tot plegat. Per 
vostè resulta una vergonya? És una opinió que respecto però no comparteixo ni molt 
menys. És el que puc dir-li. Si creu que hi ha alguna qüestió, em parlava al principi 
també del fet que l’emissora al principi jo havia dit alguna cosa... com si a la vida no 
poguessin haver-hi diferents circumstàncies. Al febrer, quan vam entrar estava tot 
l’equipament de l’emissora per muntar. Això ho vaig explicar. Entenc que l’adaptació 
dels nous mitjans va comportar un temps i esforços, no és fàcil implementar totes 
aquestes coses, surten problemàtiques, i jo vaig explicar i ho torno a explicar i no hi ha 
res a amagar. Vostès es queixen que no han pogut participar a l’Ona política, jo he 
intent demostrar-lis que han tingut el mateix tracte o en cap cas pitjor que qualsevol 
dels altres grups de govern, això ha quedat en evidència, i és el que jo li puc dir en 
aquest sentit i crec que per la meva part, si no hi ha res més a dir, acabaria la 
compareixença. 

Sr. Màrquez:  tinc unes preguntes, perquè, si és una compareixença del regidor, crec 
que tots els regidors hi tenim dret, no? . La primera, a quants documents i estudis que 
hi té accés vostè, estan redactats per millorar el treball d’aquest ajuntament i estan 
encarregats a empreses externes. Si té la dada ens la pot donar i sinó ja em 
contestarà. A quants documents té accés com a regidor de comunicació, entenent que 
també en aquest sentit la comunicació implica una imatge. Quants cops ha vingut 
l’oposició a les reunions per tal de crear un nou reglament de comunicació. Quants 
cops el van convidar a vostè a la creació del ROM. Sabem quanta gent escolta Ona 
Malgrat? quan l’actual oposició estava al govern, quantes entrevistes es feien a 
membres del PSC? Quants cops des de que està al govern, els grups de l’oposició li 
han demanat comparèixer a la ràdio?  

Sr. Roger:  a la primera pregunta, documents molts, perquè el fet de portar moltes 
regidories, en aquest cas una àrea sencera, per les  meves mans passen infinitat de 
documents i que sé que moltes de les àrees demanen informes i documents per tal de 
que quan han d’implementar algun tipus d’activació, tinguin un assessorament de caire 
correcte i el que s’implementi tingui al darrera una opinió d’uns professionals, tècnics, 
que donin una orientació del que es pretén fer, i en aquest cas, entenc que és una 
mica la dinàmica en la qual es va fer aquest document que pel que sembla, tanta 
polèmica i tanta mala imatge té segons l’opinió de l’oposició.  

Sr. Màrquez: entenc que té accés a molta documentació, molt variada i que no és 
només feta per treballadors municipals, sinó que hi ha contractació externa 
d’empreses per tal de fer les consultes. Quants cops, el van convidar a fer el ROM? 

Sr. Roger: al ROM en cap cas, tot i que ens hi vam esforçar, però allò de dir una 
comissió, perquè quan es fa un reglament, el que es fa és una comissió i convidar en 
aquest cas, entenem que és el que hem fet nosaltres quan hem volgut fer el reglament 
de comunicació, vam fer convocatòria a una comissió en la qual hi havia la Sra. Vega i 
crec recordar el Sr. Mercader, se’ls va convidar a la primera reunió de la comissió, 
perquè la voluntat del govern era que formessin part de la comissió, i que poguessin 
treballar en elaborar aquesta reglamentació i en cap cas la resposta ha estat proactiva 



 

 

de: som-hi, posem-nos-hi. En la qüestió del reglament del ROM, que es va aprovar a 
principi del mandat, no vam ser inclosos ni a la comissió ni convidats a participar, sinó 
que se’ns va enviar l’esborrany, dient que teníem uns dies per fer arribar alguna 
proposta, però entenc que no són maneres d’intentar que l’oposició participi.  

Sr. Serret: una pregunta concisa. El Sr. Mercader deia que era insòlit els mesos que 
no hem pogut, com a grups municipals, anar a la radio. Jo li voldria preguntar si sap 
vostè quant temps va tardar a funcionar les entrevistes en els grups polítics en l’inici 
del mandat i quants mesos va tardar en poder emetre les entrevistes quan es va 
canviar la ràdio d’un lloc a un altre, perquè si contem els mesos potser tindrem 
sorpreses. 

Sr. Roger: si que és cert que entremig, igual que passarà ara, que al juny acaba el 
període de programació de la temporada i segurament em puc equivocar d’un mes, 
però al setembre o octubre es reprèn la graella del següent any, crec recordar que des 
de primers de juny que es va formar aquest nou ajuntament, si no tinc mala memòria, 
fins octubre o novembre no van començar les emissions. També dir que aquesta 
queixa jo la puc mig entendre, però també, en aquest informe del minutatge, queda 
clar que hi ha una part que diu que el darrer contingut d’Ona política es va emetre a 11 
de gener del 2017, el següent partit en participar al programa era el PSC, el dia 18 de 
gener del 2017 i no es va presentar a l’entrevista; tampoc JxM, el dia 25 de gener i 1 
de febrer, dia que ERC havia de participar al programa, va ser el dia que va tenir lloc el 
ple per debatre i votar la moció de censura. Prèviament, a primers de gener, el PSC 
tampoc va aprofitar l’espai del programa Ona Política. Puc entendre les queixes però a 
vegades ens queixem per coses que tampoc s’hi veu massa el sentit. 

Sra. Ponsa: s’han acabat el torns dels partits 

Sr. Mercader: han parlat del PSC i per al·lusions crec que puc preguntar 

Sra. Ponsa: a precs i preguntes, si vol, ho fa, la compareixença es regia amb dos 
torns, i per tant, ja la donem per acabada 

Sr. Mercader: però si parlen del PSC, jo em puc defensar, no? 

Sra. Ponsa: donem per acabada la compareixença. Moltes gràcies a tots per les seves 
intervencions.  

La Sra. alcaldessa disposa un recés de cinc minuts, transcorregut el qual es 
reprèn la sessió. 

6.  Móció del PP rebutjant el referéndum il·legal anunciat pel proper 1 d'octubre 
de 2017. 
 
Atès que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont ha anunciat la pregunta i la 
data per la celebració d’un referèndum il·legal el proper 1d’octubre. 
 
Atès que el Partit Popular, el PSC, C’S i Catalunya Sí que es Pot, han anunciat que no 
estan d’acord amb la celebració unilateral d’aquest referèndum i que no comparteixen 
la pregunta:  



 

 

 
“Vol que Catalunya sigui un Estat independent en forma de República?”. 
 
Proposem els següents acords al Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar: 
 
Primer. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Malgrat de Mar de no donar 
suport ni proporcionar medis,  ni personal municipals el dia 1 d’Octubre,  en relació a la 
celebració del referèndum il·legal que es pretén celebrar. 
 
Segon. Que l’Ajuntament de Malgrat de Mar abandoni de forma immediata 
l’Associació de Municipis per la independència (AMI). 
 
Tercer. Traslladar aquests acords a les AAVV del  municipi, a la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Congrés dels 
Diputats i a la Delegació del Govern d’Espanya a Cataluña. 
 
Obert el torn d’intervencions 
 

Sra. Vega: dona lectura a la  moció 

Sr. Roger: pel que fa al primer dels acords, hem de dir que veiem amb preocupació 
que el seu partit ja jutgi i qualifiqui d’il·legal, que és terme que empra, un referèndum 
quan la presentació i registre d’aquesta moció és del dia 13 de juliol i, a data d’avui, 
que l’estem debatent, aquest referèndum ni tant sols s’ha convocat. Nosaltres, com a 
demòcrates, creiem en una veritable i efectiva separació de poders. Recordem que les 
sentències que determinen la legalitat o il·legalitat les emeten els tribunals i no les 
formacions polítiques. En cap cas mai abans de produir.-se, com seria aquesta. En cas 
contrari, el que estan fent vostès és perseguir idees i jutjar intencions que no fets. 
Aquesta és una situació que en qualsevol democràcia amb uns mínims de qualitat no 
es pot acceptar. Perquè l’únic objectiu que persegueix és el de crear un marc polític en 
el que l’amenaça i la por siguin normals. Nosaltres, com a independentistes, no 
desistirem en treballar per l’objectiu noble i lícit de que el nostre país esdevingui una 
nova república. Si no ho hem fet mai, ni en els moments més adversos, com pretenen 
que hi renunciem ara? Com demòcrates acceptarem sempre, fins i tot si el resultat 
d’aquest referèndum no ens arribés a ser favorable, la voluntat del poble expressada a 
les urnes, però el que no ens empassarem mai són els postulats i suposicions en 
forma de sentències prèvies d’un partit que a Catalunya és minoritari, el PP, que 
s’atorga a si mateix una representativitat que no li correspon. En aquest sentit, 
recordar que són ben poques, si és que en té alguna, les alcaldies que ocupa aquest 
partit al principat de Catalunya. Manifestem el ferm compromís amb el nostre 
Parlament i el compliment de la llei. Llei que rau en el dret internacional i que el govern 
del seu partit sembla ignorar, com el dret d’autodeterminació dels pobles reconegut 
pels estats membres de les Nacions Unides i que el regne d’Espanya ha ratificat. 
Aprofitem per recordar-li el que diu la Constitució espanyola en el seu article 10.2: les 
normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la constitució reconeix que 
s’interpretaran de conformitat amb la declaració universal de drets humans 
internacionals sobre aquestes matèries, ratificats per Espanya. Referent al segon punt 
en el que vostès demanen que l’ajuntament de Malgrat abandoni de forma immediata 
l’Associació de municipis per la Independència, no entenem que haguem de tornar a 
debatre la pertinença del nostre ajuntament a l’AMI, ja sobradament i recentment 



 

 

debatuda en aquest ple, donat que la majoria que ho avalem no ha canviat en els 
darrers mesos o setmanes. El que si voldríem fer en aquest cas és recordar i tirar 
endarrere en el temps, una moció sobre aquesta qüestió que va presentar el grup del 
que tinc l’honor de fer de portaveu, ERC, l’any 2011 que va ser aprovada per una 
amplia majoria d’aquest plenari en aquell moment, 12 vots a favor, 3 d’ERC, 5 de CiU, 
3 del PSC i 1 IC-V; 3 en contra, 1 del PSC i 2 del PP. Lli hem de reconèixer la 
coherència, del seu partit. També va haver en aquella votació l’abstenció d’un regidor 
del PSC. En aquesta moció s’acordava participar d’inici en les actuacions per constituir 
una associació d’ens locals amb l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals 
que corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir. Per tant, Malgrat 
de Mar es pot comptar com un dels municipis fundadors i impulsors de l’Associació de 
Municipis per la Independència, perquè va estar present en l’assemblea fundacional a 
Vic i va tenir una representació aprovada per aquell plenari de l’any 2011. 
Posteriorment, uns mesos més tard, a una moció del 2012 presentada aquesta vegada 
en comú per ERC, CiU i IC-V s’aprovava l’adhesió formal a aquella assemblea que 
s’havia constituït, novament per majoria absoluta per 9 vots a favor, 3 d’ERC, 5 de CiU 
i 1 d’IC-V i 8 en contra, 6 del PSC i 2 del PP. Es veu que quan algú va veure que la 
qüestió anava de debò, ja va fer una reflexió i va canviar en pocs mesos el sentit dels 
seus vots. Com els hem manifestat anteriorment, tots els partits del govern ratifiquem 
la voluntat de mantenir-nos adherits a l’AMI ampliant el suport donat al 2012 i complir 
amb les nostres obligacions derivades dels acords vigents. En conclusió, i segons tot 
el que hem exposat anteriorment, manifestem que votarem en contra de la totalitat 
d’aquesta moció donat que es fonamenta sobre especulacions, prejudicis polítics d’una 
minoria i falta de reconeixement dels acords de ple ja aprovats. 

Sr. Màrquez: des de la CUP està clar que votarem en contra d’aquesta moció. És 
més, nosaltres miri, desobeirem aquí i ara i on convingui unes lleis que creiem que ens 
estan coartant un dret fonamental en qualsevol societat que és el l’expressió màxima 
dels seus drets i les seves obligacions. Aprofitaré una frase que es va fer famosa, ja 
que avui també anem de frases, que solem dir la gent de la CUP, com que: no ens 
alimenten molles i volem el pa sencer, que això no és una frase pròpia sinó del gran 
Ovidi Montllor, direm que era dels Països Catalans, Alcoià, per ser més concrets. El 
tema és que trencarem els ous per fer la truita, perquè tenim els ous i les eines per 
poder fer-ho, perquè el dret internacional ens recolza en aquest sentit, les diferents 
declaracions de Nacions Unides així ho diuen, declaracions que com bé ha dit el 
company regidor Sr. Roger, estan votades també pel regne d’Espanya i li direm que la 
majoria d’aquest país està pel fet de fer una consulta, fins i tot votants del PSC estan 
pel dret a decidir, tot i que després optin per l’opció del no, i vulguin veure una altra 
opció, que pot ser el federalisme. També li recordaré que la paraula il·legal, el dret 
evoluciona perquè la societat canvia i evoluciona, i recordar que abans les dones no 
podien votar, era il·legal. O per exemple, als EEUU, els negres havien de seure a unes 
determinades zones dels transports públics i era il·legal que ho poguessin fer a les que 
estaven destinades pels blancs. Per tant, si es van aconseguir tots aquests drets van 
ser, per exemple, que les dones votessin, a través de manifestacions i lluites al carrer 
per part de la gent més conscienciada. Per tant, que avanci la societat també fa que el 
dret avanci i que el que abans era il·legal i s’entenia per il·legal, amb el temps, acaba 
transformant-se en una qüestió quotidiana, i el dret a decidir és una qüestió que aquest 
país porta demanant des de fa moltíssims anys i que aquests últims 5 anys s’ha 
accentuat encara més, perquè al darrera hi ha hagut un govern del PP, que en 
comptes d’obrir-se al diàleg, ha tancat les orelles, ha tancat les portes i la única solució 



 

 

que ha deixat a aquesta societat és fer un referèndum de manera unilateral. Per tant, 
per tot això, votarem en contra d’aquesta moció. 

Sra. Vega: simplement una cosa, Sr. Paquito, li agraeixo, amb tots els respectes, el 
gran èmfasi que ha posat, però el demés ja m’ho havia dit més d’una vegada, no calia 
que m’ho repetís. 

Sra. Serra: és obvi que des de la nostra formació li votarem en contra, només per 
posar-li la referència que, quan ha iniciat la seva exposició ha fet referència al 
president de la Generalitat, que precisament és de la nostra formació, per tant seria 
bastant incongruent que no recolzéssim qualsevol decisió que impulsi. 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 27 de juliol de 2017. 
 
Vista la moció del GPM PP, de 13 de juliol de 2017, el Ple, per set vots a favor (PP 
i PSC) i deu vots en contra (JxM, ERC, PDC i CUP),  acorda: no aprovar la moció. 
 
7.  Moció del PSC per aplicació de la subvenció de l'IBI per a les persones amb 
escassa capacitat económica. 
 
L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) és un impost del sistema tributari local regulat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals 
que grava el valor de la titularitat i altes drets reals que recauen sobre els béns 
immobles. L’actual legislació reguladora del Impost no incorpora, com seria desitjable, 
la progressivitat fiscal al moment d’aplicar l’impost, com si passa amb l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF). 
 
El passat mes de desembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, 
aprovar per majoria el Pressupost Municipal 2017. 
 
La partida pressupostària, partida número 70.2310.48909 (subvenció escassa 
capacitat econòmica IBI) està reflectida en el Pressupost Municipal 2017. 
 
La partida pressupostària anteriorment esmentada pot ser d’aplicació immediata. 
 
Estan el Grup Municipal Socialista convençut que és una obligació del nostre 
Ajuntament aplicar totes les mesures que estiguin a l’abast per pal·liar els efectes 
d’una conjuntura econòmica complicada i que afecta a una majoria de ciutadans i 
ciutadanes que no han estat responsables d’aquesta davallada. 
 
I seguint l’exemple d’altres municipis, com és el cas de Barcelona, que aplica aquest 
2017 ajuts de fins al 75% per cobrir l’Impost de Béns Immobles. 
 
Demanem l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. La redacció i aprovació de les Bases, per al desenvolupament i aplicació de la 
partida pressupostària 70.2310.48908 (subvenció escassa capacitat econòmica IBI). 
 
Segon. L’aplicació de la partida abans esmentada dins del’ exercici 2017. 
 



 

 

Tercer. Realitzar la màxima difusió del present acord als mitjans de comunicació 
d’àmbit local i supramunicipal. 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sra. Ortiz: Sra. Alcaldessa, aquesta regidora es dirigeix a vostè com a màxima 
autoritat i màxima responsable d’aquest Consistori, camí que vostè va decidir iniciar el 
dia 1 de febrer per exposar-li el següent: fa tres mesos va passar pel plenari 
l’aprovació de les bases de subvencions concedides per l’ajuntament per l’any 2017. 
En aquell moment aquesta regidora va detectar que la partida dotada al pressupost 
amb 25.000€ destinada a subvenció per ajuts de pagament d’IBI, destinada a 
persones amb escassa capacitat econòmica, era obviada i així ho vaig fer constar. Fa 
dos mesos, de nou al plenari, vaig tornar a fer menció d’aquest tema i vaig demanar al 
regidor pertinent que tingués a bé aprovar les bases. Vaig demanar que fes una bona 
campanya de difusió per tal que la informació arribés a la població, especialment a 
possibles beneficiaris d’aquests ajuts i que la informació arribés a temps. En totes 
dues ocasions la resposta del regidor en qüestió va ser negativa, i els arguments 
esmenats van ser molt poc consistents. És obvi i manifest que no va haver-hi ni hi ha 
voluntat per la part d’ell, doncs amb ell no cal parlar-hi més. Avui, en nom del PSC i 
especialment dedicat a tot el col·lectiu de la nostra població que podria ser beneficiaria 
d’aquest ajut, Sra. Alcaldessa, jo li demano que ens demostri que veritablement va 
iniciar aquest camí el 1 de febrer amb la intenció de treballar per tots els ciutadans de 
Malgrat per igual, arremangant-se i fent-ho amb eficàcia i eficiència i evitant despeses 
supèrflues, tal com va prometre, votant a favor d’aquesta moció. Vostè va aprovar-nos 
els pressupostos al desembre de 2016, per tant, no hauria de tenir problema en 
demostrar coherència amb allò que fa mig any va votar. Sóc conscient i molt sincera 
en afirmar i recordar que vostè no era ni és amant de dotar amb recursos a les 
partides que es dediquen a polítiques socials, m’ho acaba de demostrar fa una estona 
amb la modificació que ha votat. Vostè era i és més amant de la política de 
màrqueting, és a dir, aquella que es ven i llueix. De la política supèrflua. Jo, com a 
militant socialista, com no podria ser d’una altra manera, sóc més amant de la política 
racional, la que té com a prioritat a les persones, la política de seny, la de planificació i 
control. Política que tanta falta fa en aquest país que possiblement i probablement 
llueix menys però també és menys supèrflua. El votar a favor d’aquesta moció, Sra. 
Alcaldessa, és qüestió de voluntat política, d’empatia amb determinats col·lectius. Un 
polític municipal ha de tenir aquestes qualitats innates, i amb més raó un alcalde o 
alcaldessa. Ha de tenir amplitud de mires i té el deure i l’obligació de governar per a 
tots, establint prioritats amb rigor. Sra. Alcaldessa, estic parlant de justícia social, 
d’empatia amb col·lectius vulnerables, de persones i famílies en situacions de 
precarietat laboral i d’atur, també d’atur de llarga durada, de pensionistes amb 
pensions minses, col·lectius de persones amb més de 50 anys amb dificultats de 
trobar una feina estable. En definitiva, víctimes d’una crisi econòmica que els ha 
trasbalsat el seu estat de benestar i han fet mans i mànigues per tirar endavant, 
ajustant la seva vida a la nova situació, sense, i remarco sense, deixar de complir les 
seves obligacions tributaries amb aquest ajuntament. Per tots ells, aquest grup 
municipal socialista va contemplar als pressupostos aquesta partida de 25.000€. A 
aquest col·lectiu és a qui vostè ha decidit excloure de les seves prioritats. Sra. 
Alcaldessa, si vostè pretén amb aquesta maniobra, feta amb premeditació i alevosia 
que ens ha fet avui amb la modificació pressupostària, que aquest tema quedarà 
oblidat, permeti’m que li digui que s’equivoca completament. Sra. Alcaldessa, demostri 
votant a favor d’aquesta moció que aquesta regidora està errada en les seves 



 

 

asseveracions exposades i que vostè veritablement governa per tots sense 
excepcions. Miri, Sra. Alcaldessa, equivocar-se és d’humans, rectificar de savis  però 
reincidir en l’error, diuen, és de necis. Per finalitzar, he trobat, i li faig amb molt bona fe, 
una poesia molt curteta que m’agrada dedicar-li i perquè la tingui molt present i això 
influeixi en la seva votació a favor de la nostra moció. És d’Antonio Machado: 
Caminante, son tus huellas/ el camino y nada más;/ Caminante, no hay camino, se 
hace camino al andar./Al andar se hace el camino,/ y al volver la vista atrás/ se ve la 
senda que nunca/ se ha de volver a pisar./ Caminante no hay camino/ sino estelas en 
la mar. I als partits d’esquerra que formeu aquest govern que us podria dir, vam sentir 
des del govern consells que vosaltres avui no apliqueu. Heu de sentir encara que no 
us agradi que vosaltres avui no heu fet prevaldre les vostres polítiques d’esquerra. 
Avui no ho heu fet, davant d’un pacte anti-natural. Es la vostra opció, no us criticarem 
ni us insultarem, com més d’una ocasió vosaltres heu fet des del govern i l’oposició. 
Això si, m’agradaria que recordeu que aquesta partida va ser aprovada en els 
pressupostos en un ple municipal, no era un acord exclusiu de ple, però en formava 
part. 

Sra. Ponsa:  abans de donar paraula a la Sra. Serra, que és la que parlarà sobre 
aquesta moció, dir-li que la poesia que m’ha citat m’agrada molt, moltes gràcies. Per fi 
hi ha alguna cosa positiva, ja que últimament vostè no demostra gaire positivitat vers a 
mi. A veure, ara mateix no hi ha partida pressupostària, per tant, no es pot aprovar 
aquesta moció. Jo treballo per tothom, però no jo, també els meus companys. 
Treballem per tots els ciutadans de Malgrat. Que vostè em digui que jo llueixo més o 
menys, disculpi, no tinc que lluir, tinc que demostrar. Potser altres estan per lluir i per 
postureo, però això no és el meu tarannà. El meu tarannà és aixecar-me cada dia, 
arremangar-me, i treballar pel poble. Si, pel poble, per tothom. I no m’importa anar a 
un cantó i un altre. M’han vist tots els malgratencs i malgratenques que han volgut 
parlar amb mi i m’han citat fora de l’ajuntament, perquè no podien arribar fins aquí o 
perquè a mi o als meus companys ens han citat a un altre lloc. I hi hem anat, perquè 
aquesta és la nostra feina i la nostra obligació. Però no només de l’equip de govern, 
vostès també són regidors, per tant, això és extensiu a tots, no només a uns quants. I 
jo no excloc aquest col·lectiu, al contrari, l’ampliem perquè es donaran ajuts de lloguer 
que des de Serveis socials els sabran treballar. El que no pot ser és donar ajuts d’IBI, 
però no si tens deutes, ja que, si el demana és, segurament , perquè deu algo. Amb 
això si que jo no hi estic gens d’acord. Em pot dir que ho vaig aprovar en un 
pressupost anterior quan governàvem junts. Sap que vam fer mans i mànigues i que 
per arribar a acords, algunes vegades alguns han de cedir per unes coses. Però dir-
me que jo no treballo per tothom, disculpi, jo treballo per tots i per totes. És la meva 
obligació i per això estic al davant, per treballar per tothom. I preferim donar aquests 
ajuts de lloguer per ampliar, i deixi’ns demostrar-li i, a finals d’any, en tornem a parlar. 

Sra. Ortiz: jo li he demanat a vostè, si volgués que em contesti la Sra. Serra, ho hauria 
dit. 

Sra. Ponsa: la Sra. Serra li contestarà. 

Sra. Serra: Sra. Ortiz, aquest debat ja es va fer anteriorment i no m’agradaria 
reproduir-lo. Per tant, intentaré que aquesta intervenció sigui breu tot i el to que vostè 
ha emprat a la seva intervenció d’atac directe cap a la figura d’alcaldia que és lògic 
que li repliqui, intentaré no entrar en aquest joc que vostè planteja ni reprendre el toma 
daca que hem fet abans de parlar d’aquesta subvenció que ja ha passat a un punt 



 

 

anterior. Però si que pensem, des de l’equip de govern, que hi havia uns punts que 
s’havien de posar damunt de la taula en relació a la seva moció. Primer de tot dir-li que 
ens sembla una paradoxa que el PSC presenti mocions. Això d’entrada, perquè en 
aquest plenari, les persones que hem estat en diferents mandats en el que el seu partit 
ha tingut el govern, ens hem escoltat tota mena de retrets i posicionaments en relació 
a les mocions i el més habitual era que les mocions eren una espècie d’invent de 
l’oposició per fer perdre el temps al govern. Per tant, benvinguts al món de portar 
propostes al ple, també en forma de mocions, per defensar aquells projectes, aquelles 
idees o aquelles propostes en les que vostès creuen. Des d’aquí pensem que estan 
absolutament legitimats, però que no deixa de ser una paradoxa. Com també ho és, 
que presentin mocions en relació a l’IBI, perquè hi ha un històric en aquest Consistori. 
Paradoxa, aclareixo, que vol dir que és una proposta contraria al sentit comú i això és 
el que em sembla que fan vostès amb la seva proposta. En primer lloc, la proposta 
posa de manifest la contradicció absoluta en la que viu el PSC des que es troba a 
l’oposició, que d’altra banda és lògica, es pot comprendre que necessites un temps per 
ressituar-te. Però viuen vostès en la contradicció permanent. Li diré el motiu. Perquè 
per una banda fan comunicats en els que critiquen que aquest equip de govern fa 
polítiques continuistes de les seves polítiques i, quan aquest equip de govern pren 
decisions i les pren bastant rapides, sobre aquestes polítiques i les canvia d’acord en 
aquelles altres que defensa, vostès també ho critiquen i ens volen imposar les seves 
anteriors decisions a cop de moció, com és el cas. Per tant, haurien de clarificar-se en 
aquest sentit. No poden ser i no deixa de ser una incongruència que ens acusi de fer 
continuisme i quan fem modificacions, ens critiqui i pretengui imposar-nos les seves 
polítiques una altra vegada. En segon lloc, ha fet referència a un poema preciós de 
Machado. Jo si intento fer aquí un petit resum del “camino” que s’ha fet amb el tema 
de l’IBI en aquest ajuntament, pensi que no acabarem avui, i com són quarts d’onze, 
intentaré ser breu. Aquest tema de l’IBI comença amb els debats, hi ha hagut dos 
grans batalles, aquí, batalla pel fraccionament i batalla per subvencions i bonificacions. 
Es remunta al mandat 2003-2007 que des de l’oposició, que hi havia ERC, demanda 
fraccionament d’IBI. Es remunta en aquell mandat. Mandats que passen i arriben, per 
fer-ho breu, eh? Perquè he buscat totes les actes de ple, totes les propostes, retalls de 
premsa, apunts del bloc del meu company Jofre del 2012, en que parla de la moció de 
fraccionament de l’IBI que es va aprovar a proposta de l’oposició. Titulars de la 
premsa. Conxita Campoy: és de ser inconscients i de no tenir vergonya que dues 
regidores hagin demanat el fraccionament de l’IBI. Es produïa a l’ajuntament. 
Fraccionament de l’IBI, ple de 09/02/2012. Finalment a proposta de l’oposició s’aprova 
amb els vots de l’oposició el fraccionament de l’IBI. Al mateix plenari, a proposta de 
l’oposició i per amplia majoria s’aprova també mostrar rebuig a la pujada unilateral que 
havia aprovat el govern espanyol i reclamar a part d’un model propi i definitiu pels 
ajuntaments, una subvenció del 5% en la quota dels rebuts domiciliats o que anticipin 
pagament de l’IBI per compensar aquella pujada que li recordo se sumava a la que ja 
havia aprovat el govern de torn. Resposta: res. Es fan campanyes, tota classe de 
pataletes des de l’oposició i finalment bases reguladores especifiques per l’exercici 
2015. Aconseguim que s’aprovi la subvenció i que aquells 200.000€ que s’havia fet 
una bossa es destinin a ajudes de l’IBI. Sap quantes subvencions es van concedir? 
Import total 4.603.91€. La resta on va anar? No se sabe. És a dir, Sra. Ortiz, ho he 
resumit molt ràpidament perquè és molt tard i la gent té ganes d’anar a dormir i no té 
perquè està aquí fent aquest remember, penós i que m’agradaria que quan escriuen a 
la moció exposició de motius, que estan al grup del PSC convençuts de que és una 
obligació del nostre ajuntament aplicar totes les mesures que es tinguin a l’abast per 
pal·liar els efectes d’una conjuntura econòmica complicada i que afecta a la majoria de 



 

 

ciutadans i ciutadanes que no han estat responsables d’aquesta davallada...,home, ho 
podrien haver escrit el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 o 2015. Fins al 2015 
no fan l’aprovació de la subvenció de l’IBI. I es resisteixen com poden a un simple 
fraccionament que es feia a tots els municipis de l’entorn i del país. Vostè no està aquí 
i no pot venir a donar-nos lliçons a aquest equip de govern de solidaritat ni de justícia 
social ni d’empatia social en relació a l’IBI. Ni és el grup que té legitimitat moral per 
parlar d’aquest tema, perquè no l’ha fet servir mai i ha estat trenta i pico anys al govern 
sense que l’importés si la gent podia pagar o no l’IBI. Per lo tant, tercer, és obvi que 
votarem en contra d’aquesta proposta. És que si haguessin tingut sentit comú ja 
l’haguessin retirat perquè al punt anterior hem suprimit aquesta partida, per tant, seria 
bastant absurd que la votéssim a favor. És obvi que la partida a la que vostè fa 
referència és un simple apunt comptable, al darrera ja s’ha explicat per activa i per 
passiva que no hi havia res,  era un apunt d’intencions, no hi havia cap projecte, cap 
proposta. Per tant, això és lo que fan constar vostès al text de la seva pròpia moció 
quan demanen que nosaltres siguem els que redactem i aprovem les bases pel 
desenvolupament i aplicació de la partida, és a dir, vostè no havia fet absolutament 
res. Per tant, com ja no existia ni projecte ni reglament i ara tampoc existeix partida, 
doncs de fet és obvi que hi votem en contra. Aquest govern ha pres la decisió de 
destinar aquests diners a donar resposta a unes necessitats reals que té sobre la taula 
a data d’avui, que s’han detectat, que són realitat i s’han d’atendre. Hem passat de 
l’apunt comptable a donar una destinació efectiva.   

Sra. Ortiz: jo vull felicitar a la Sra. Serra per tota la seva exposició, com sempre molt 
brillant. Només vull dir-li que vostè pensi i preocupis en la realitat que viu vostè i 
deixi’ns a nosaltres que ja ens preocuparem per la nostra realitat. I crec que té un 
problema, perquè cada vegada que parlem d’algo sempre està que si el pasado, el 
pasado, la Sra. Campoy... a veure, vostè té el síndrome de Estocolmo, em sembla, la 
gent que estava abans hem de deixar-la. Nosaltres estem aquí, som un equip de 
govern ara i hem sigut equip de govern i ara estem a l’oposició, deixi de justificar-se en 
el passat. I pel que deia la Sra. Casajuana, a veure, vostè sap com jo i en honor a la 
veritat sap que vam fer una reunió pels pressupostos que va venir vostè i la Sra. Serra 
i jo li vaig manifestar la meva intenció de fer aquesta subvenció. Ja li vaig explicar que 
no hi havia moltes dades perquè no teníem accés de com saber com podríem recaptar 
informació de com podria funcionar. Tot i això jo m’he informat per altres vies, perquè 
quan un vol la informació, la busca, i tot això, abans d’anar-me’n, anar-nos o que ens 
féssiu fora, les bases es van quedar redactades. Ja ho sé que no la tens ni li vaig 
donar a ningú, li vaig deixar al tècnic de tributació i no em diguin que no he fet la meva 
feina perquè si no la he pogut fer ha sigut perquè vostès no m’han deixat, i això és una 
subvenció que està totes les bases ben especificades, les vam treballar amb la Sra. 
Raquel i el tècnic tributari. Sé de fa tres o quatre mesos i, per això no hem presentat la 
moció abans, que vostès no tenien la intenció de fer servir aquesta partida. La persona 
que m’ho va dir no està aquí sentada, per lo tant, jo ja ho sabia. He esperat amb 
paciència a veure si eren capaços de donar-li via, perquè això és per persones, no per 
persones socialistes, són persones que poden ser de qualsevol partit, i jo si que tinc 
legitimitat de parlar de drets socials i de lo que vulgui, Sra. Serra, perquè jo sóc militant 
socialista i tant regidora com vostè. Qui és vostè per dir-me a mi del que puc o no 
parlar? Per favor, ja està bé. I aquesta feina va quedar feta. Que no la voleu tirar 
endavant? Que no teniu voluntat política? Escolteu-me, ho he d’admetre, però jo he de 
lluitar fins al final. Perquè estic aquí per lluitar per la gent i jo si que miro tota la gent 
per igual. I no podria dir el mateix d’altres persones i vull acabar aquí el tema. Sra. 



 

 

Alcaldessa, vostè no treballa per tota la gent per igual, i això li puc demostrar en el 
moment que vulgui, però avui no perquè ja és massa tard. 

Sra. Ponsa: vostè digui el que vulgui, jo em reitero en que treballo per tothom per 
igual. Com vostè ha dit, se hace camino al andar. Doncs comencem a caminar i 
treballar pel poble tots plegats. Vostès també, que estan a l’oposició, posem-nos-hi 
tots, perquè hem de ser tots. 

Sra. Casajuana:  el tema és que si la feina estava feta, a nosaltres, el fet que algú 
altre que no sigui un regidor o regidora, manifesti o digui que el govern no ho vol 
aplicar, no és l’eina de comunicació, això seria més propi de sortir d’aquí i anar a 
prendre algo i parlar-ne, però miri, per exemple, a un Ple, el regidor Oliver va dir les 
plantes que vostè sabrà com es diuen, que jo no sé el nom, doncs de seguida vam 
demanar que hi ha de pressupost, quin projecte hi ha.. i el regidor Oliver està molt 
interessat en aquest projecte, és veritat, a veure si ho podem introduir en el pressupost 
del 2018. Aquesta és la via. Si vostè ens diu que això hi és i que s’ha fet una feina, 
perquè no ens les fan arribar, les coses? Veig més un afany de titulars i de miri, jo faig 
això i em voten que no! Però que no ho veu que no ho podem aplicar ara i vostè ho 
sap! Com a regidora ho sap, que no les podem aplicar. Si vostè havia fet la feina i la 
tenia 3 mesos endarrere, perquè no ens cridava i parlàvem d’això? No ho entenc. És 
molt ridícul que s’hagi fet una feina i no la tinguem tots. No ens l’han fet arribar. Isabel, 
jo no dubto de la seva feina, però escolti’m, és una paranoia, tot plegat. Si s’ha fet una 
feina, si us plau, ens poden fer arribar aquesta feina per poder-la aplicar? 

Sra. Ortiz: jo no em vaig dur la feina a casa, la vaig deixar aquí a disposició de 
l’ajuntament, eh? Jo en aquest plenari he dit que les bases estaven fetes i se m’ha dit 
que era igual, que no em preocupés, que aquests cèntims anirien a un altre lloc. I que 
em quedés tranquil·la perquè això aniria a Serveis socials. Fa tres mesos que ho estic 
demanant. Les bases les vaig mostrar aquí, però el que passa és que no hi havia 
voluntat de fer servir aquesta partida per això. I això és el que a mi sobiranament em 
molesta, perquè de la mateixa manera que s’ha obert el calaix i s’han tret 29.500€ del 
romanent per fer tota aquesta modificació pressupostària, si hi hagués hagut voluntat 
s’haguessin tret 25.000 més o lo que faci falta. Si és per persones, a mi no m’importarà 
mai. Però perquè una cosa que estava feta i podia arribar a la gent i que es va 
anunciar als pressupostos no s’ha fet? És per desídia total i absoluta. Però no em digui 
que és culpa meva.  

Sra. Casajuana: aquesta informació, les bases, nosaltres no la teníem. I ara, entrar a 
competir qui treballa més o menys per les persones..., aquí si que no, perquè aquests 
diners aniran a serveis per les persones igual, que són les dades de les quals 
disposem. Quines dades disposem de quanta gent no pot pagar l’IBI? L’ultima dada 
que tenim és de l’any 2015 que es van demanar quatre mil i pico ajudes. 4000€. Són 
les que tenim. Si hi ha una demanda in crescendo d’ajudes sobre això, s’haurà 
d’estudiar. Però no competim amb qui es dedica més a la gent o no, perquè aquests 
diners van a la persona i jo avui, aquí ho deixo. 

Sra. Ortiz: un apunt. Això no es tractava de que la gent ho demanés, es tractava de fer 
una promoció. Jo ho vaig dir, fer una promoció d’aquesta partida que arribés a tota la 
població. I dintre de les bases, les persones són d’escassa capacitat econòmica que 
no demanen res a serveis socials, ho he dit en dos o tres plenaris. Em sap molt greu. 



 

 

Sra. Serra: ha dit una cosa que vull contestar-li. Jo em preocupo per la realitat del 
voltant, no per la meva, igual que fa vostè i els seus companys, suposo. Crec que els 
que estem aquí ens preocupem, i ho ha afirmat i això no m’agrada. L’afirmació que ha 
fet ha estat molt personal. Ens demana que no anem al passat, però d’alguna manera 
sempre ho intenta... lo que vol no és que no anem al passat, sinó que tinguem la 
memòria selectiva per lo que els interessa el fan servir el seu passat. Per tant, no entri 
aquí. I lo que li demano és que si està disposada a treballar aquest tipus de propostes, 
ara que ens tornarem a trobar per fer les ordenances fiscals de l’exercici següent, que 
estem oberts a escoltar i treballar aquesta proposta. Jo també li recomano una cosa, 
baixi el to, perquè de la manera que ho exposa i ho defensa, estem parlant d’una 
partida, no hem agafat aquests diners i els hem dedicat a fiestas y festejos, els hem 
dedicat a serveis socials, en lo que els tècnics han considerat que hi ha la demanda i 
la necessitat. No ho hem destinat a lo que ens ha semblat. Per tant, si realment té 
ganes de treballar una proposta, nosaltres estem posant ara sobre la taula 
bonificacions i subvencions per de cara l’any vinent, relacionades amb l’IBI, posis a 
disposició, jo estic a disposició per treballar-ho, perquè des d’Habitatge farem 
propostes. Per tant, la convido a treballar, no ens hem de posar d’aquesta manera per 
un tema que al final finalitzava aquest exercici i aquests diners estaven allà i no pot ser 
que es quedin sense utilitzar com va passar amb la bossa de 200.000€ que abans he 
fet referència, això si que és greu. Això és ajudar la gent? No gaire. Destinar uns 
diners a unes subvencions d’IBI que al final no es van repartir. Perquè no passés això, 
els hem destinat a allò que realment hi ha de necessari en aquest moment. Vostè va 
treballar un projecte, jo no en tinc cap dubte, però treballem d’una altra manera i 
rebaixem una mica el to perquè al final tots estem aquí per treballar per lo mateix, per 
la gent i per poder treballar projectes i mesures que ajudin a la gent. 

Sra. Ortiz: jo li accepto i si vostè vol, no tinc cap inconvenient, això està a serveis 
econòmics, és tant fàcil com anar allà i demanar-ho al tècnic. Ja sap a qui és, que no 
vull dir el nom. Ja ho tenen, i si ho volen aplicar, l’any que ve. I si vostè s’hagués llegit 
les bases, que ja li vaig dir al Sr. Serret que ho tenia, hagués  vist que encara a dates 
d’ara s’hagués pogut aplicar. Potser ara és massa tard, però si ho hem fet massa tard 
ha sigut per això, perquè veiem que es passava i que no ho acceptaven. 

Sra. Serra: no vull allargar, però crec que s’ha de treballar, a part dels serveis 
econòmics, amb els serveis socials, perquè hi havia referències que no estaven clares 
i que pels tècnics de serveis socials no eren d’utilitat. Llavors, treballem els projectes 
d’una manera més transversal i més oberta, que tots tinguem coneixem i ho puguem 
posar en comú.  

Sra. Ortiz: jo només dir-li que això ho vam treballar amb ells, perquè totes les 
subvencions, inclús les que vostès donen als comerços, estan supervisades pels 
serveis econòmics, s’encarreguen ells de fer-ho. Això no m’ho he inventat, se’m va 
ocórrer mirant altres ajuntaments, com el de Barcelona. És un mix adaptat a la nostra 
població.  

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 27 de juliol de 2017. 
 
Vista la moció del GPM PSC, de 19 de juliol de 2017, el Ple, per set vots a favor 
(PSC i PP) i deu vots en contra (JxM, ERC, PDC i CUP),  acorda: no aprovar la 
moció. 
 



 

 

 
8.  Dació de compte dels decrets 1295 a 1718/2017. 

 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets dictats per l’Alcaldia, des del 1295 
al 1718/2017. 
 
9. Precs i preguntes 

9-A.- Sra. Ponsa: volia respondre primer al que em va demanar la Sra. Vega en el ple 
passat, que va fer un prec dient que demanava que el govern l’informés de forma 
mensual sobre les subvencions que ha demanat l’Ajuntament a qualsevol altra 
Administració pública. Com vol que l’informi? Per e-mail, al ple... 

Sra. Vega: si és possible, al ple i per e-mail 

Sra. Ponsa: doncs el Sr. Secretari cada subvenció que es demani durant el mes en 
curs, si fa el favor d’enviar-li. Dir-li que la subvenció que s’ha demanat al juliol és la 
d’escolarització en primera infància, pel curs escolar 2016-17.  

9-B.- Sra. Vega: jo m’agafo a una resposta que ha fet el Sr. Jofre, dient que la feina de 
la Sra. Alcaldessa és presidir el plenari i cada regidor contesta la per la seva regidoria, 
em sembla que la regidora de RRHH és la Sra. Alcaldessa, no? Doncs m’agradaria 
que ens pogués explicar com funciona la borsa de treball. Igual que li vaig demanar al 
Sr. Jofre al ple passat que no era una nena de 5 anys i entenia les coses, li agrairia 
que no em fes el mateix, que no em tractés com una nena de 5 anys. M’agradaria que 
m’expliqués quin funcionament té la borsa de treball i com s’està efectuant les 
contractacions.  

Sra. Ponsa: suposo es refereix a les que van sortir al 2015-2016 d’auxiliars 
administratius i conserges? 

Sra. Vega: de totes en general... 

Sra. Ponsa: la del club de la feina, oi? 

Sra. Vega: en aquesta borsa de treball vostès els hi feien unes proves i puntuaven. 
Aquesta és la que vull saber el funcionament. 

Sra. Ponsa: aquesta borsa es va fer perquè hi havia uns determinats llocs de treball 
que necessitaven cobrir. Si hi havia algú de baixa que es necessitava cobrir el lloc, 
doncs s’anava agafant la gent per ordre de la borsa de treball. Hi ha gent que encara 
estan treballant aquí de la primera borsa de treball que tenia una durada i encara estan 
en vigor. Dir-li que quan vàrem fer les borses, si que quan hem anat necessitant gent, 
hem trucat a algunes de les persones que s’havien presentat perquè ho fèiem per 
ordre i moltes ja estaven treballant o renunciaven al lloc que li proposàvem de treball. 
La finalitat d’aquestes borses era cobrir els llocs de treball buits. 

Sra. Vega: tinc entès, per les bases que vaig estar llegint, que automàticament quan 
faltava alguna persona, tornaven a agafar des del principi de la borsa i no 



 

 

desqualificaven a ningú, sinó que tornaven a començar des del principi de la borsa, 
correcte? 

Sra. Ponsa: correcte. 

Sra. Vega: vostè em podria dir quanta gent ha despedit d’aquesta borsa de treball? 

Sra. Ponsa: Ara no ho recordo ben bé, però li puc dir en el següent ple o enviar-li per 
correu. Estaven substituint la baixa d’una persona i aquesta persona s’ha reincorporat, 
doncs se n’ha tingut que anar. Era temporal. Era temporalitat, el que hi havia en 
aquestes borses 

Sra. Vega: he vist que hi havia contractes que tenien un temps i no eren 
necessàriament de substitució, sinó que tenien un puesto de treball que després se 
l’han assignat a una persona, quan han despedit a la primera persona, i jo volia que 
m’expliqués les causes de quan es despedeix a una persona i posen a una altra en 
aquest puesto de treball.  

Sra. Ponsa: no s’acomiada. Quan entra la persona a la que estava substituint,  
automàticament s’acaba el contracte de la persona. 

Sra. Vega: però suposo que sap que hi ha contractes temporals i contractes de 
substitució de baixa, no? 

Sra. Ponsa: aquesta borsa es va fer per substituir les baixes. No sé on vol arribar. 

Sra. Vega: miri Sra. Alcaldessa, no anem a ser hipòcrites, perquè sap perfectament on 
vaig.  No toca donar noms. Sap perfectament per on vaig i lo que pot o no fer, perquè 
no ha nascut avui. Sap que hi ha contractes temporals i contractes de baixa. Quantes 
d’aquestes persones que tenien contractes temporals i que no se’ls ha acabat el 
contracte els han fet fora? 

Sra. Ponsa: ara no li puc dir, perquè crec que és automàticament quan entra la 
persona que està de baixa. 

Sra. Vega: deixem-ho estar, perquè vostè no vol contestar. Em queden dos opcions, o 
no em vol contestar, i ja veig que hi ha algun senyor que li diu que no contesti, o no ho 
sap, i no sé què és més greu.  

Sra. Ponsa: no m’han dit res i no és que no li vulgui contestar. 

Sra. Vega: hi ha contractes a la borsa de treball temporals i contractes per substitució. 
Quantes persones de contracte temporal que no se’ls havia acabat el temps del 
contracte que vostè havia estipulat, han fet fora? 

Sra. Ponsa: que jo sàpiga, cap.  

Sr. Vega: doncs ja m’ha contestat. 



 

 

9-C.- Sr. Mercader: en quin tràmit es troba la moció que vam aprovar per unanimitat 
sobre la catalogació i reforç estructural de la Pilona? 

Sra. Castellà: la Pilona està inclosa dins la fitxa de catàleg de la modificació de Can 
Palomeres i estem esperant encara informes. Puc dir que s’ha demanat una subvenció 
pel projecte executiu, per la realització i s’està iniciant el projecte per part d’una 
empresa que ha contractat la DIBA.  

Sr. Mercader: no s’ha rebut res de l’informe que s’ha enviat?, positiu o negatiu? 

Sra. Castellà: no, l’únic que ens han demanat el projecte traduït al castellà, això si. I 
s’han fet tràmits per portar una part del projecte reduït, perquè el projecte sencer era 
una barbaritat de planes, i ens va sobtar una mica, perquè fa uns anys endarrere va 
passar el mateix i no se’ns va demanar la traducció i, en canvi, aquest cop sí. Ens va 
sorprendre perquè mai havia passat, i la mateixa persona. S’han fet tràmits perquè 
només s’hagi de traduir la fitxa on apareix la Pilona, que per això demanem l’informe. I 
estem a l’espera de resposta.  

9-D.- Sr. Mercader: quan nosaltres hem estat al govern, cada cop que volíem accedir 
a un equipament municipal, com és l’Ajuntament, fora d’horari d’atenció al públic, que 
estava tancat, trucàvem a la policia perquè ens obris o tanqués quan sortíem de 
l’Administració. Voldria preguntar si l’actual govern segueix el mateix procediment o 
l’ha canviat. 

Sra. Ponsa: l’hem canviat 

Sr. Mercader: quin canvi s’ha produït? 

Sra. Ponsa: un regidor i jo mateixa tenim clau per accedir a l’Ajuntament. De totes 
maneres, cada vegada que accedeixo a l’ajuntament, tot i tenir la clau, truco a la 
policia perquè em vingui a obrir,  perquè de fet el codi de l’alarma no el sé.  

Sr. Mercader: com ens ho havien fet arribar diversos ciutadans que els havien vist 
entrar diumenge a la tarda o a hores fora d’horari i diversos regidors... entenc que 
potser a l’empresa privada puguin tenir el seu accés sense cap mena de problema, 
però nosaltres creiem que si ho fan o ho han fet, es plantegin o reflexionin de tornar al 
procediment anterior de trucar a la policia per tal d’accedir a una administració pública, 
per un tema de seguretat. Si perds la clau o et deixes de posar l’alarma, no deixa que 
a l’administració pública hi ha molts expedients i creiem que s’hauria de seguir el 
mateix procediment que abans. Els llencem aquest prec.  

9-E.- Sra. Vega: vaig comprovar que al mes de març es va signar el contracte de 
l’oficina de Malgrat Turisme, però també he comprovat que han pagat les basures de 
tot l’any i a l’ajuntament posava que el propietari que tingués al mes de gener aquell 
local tenia que pagar les basures. Me pot explicar perquè ho ha pagat l’ajuntament? 

Sra. Martínez:  li explicaré el proper ple o, si vol, li enviaré un e-mail, perquè no tinc 
constància d’aquest fet 



 

 

9-F.-Sra. Vega: perfecte, gràcies. M’agradaria que em diguessin quina és l’empresa 
que porta riscos laborals de les obres del col·legi Montserrat. 

Sra. Castellà: no ho recordo. T’agrairia que, si són preguntes tant concretes, ens 
envies un correu abans del Ple, perquè suposo ho preguntes al Ple perquè sigui 
públic, si vols que et contesti amb exactitud, perquè no ho recordo ara mateix, 
m’envies un correu al matí i jo et puc contestar amb el nom de l’empresa durant el Ple.  

Sra. Vega: sí, perquè vull que es faci públic. 

Sra. Castellà: ho dic perquè ara es queda sense contestar la pregunta fins al proper 
Ple. Per això, us agrairia que si han de ser preguntes molt concretes, envieu un correu 
i us podré contestar. 

Sra. Vega: li vaig enviar un WhatsApp a un regidor, preguntant si podia parlar amb ell i 
em va contestar que no estava aquella setmana i encara espero que me truqui 
aquesta, però bueno.  

Sra. Ponsa:  està portant la prevenció el director de l’obra.  

Sr. Màrquez: em va enviar un missatge la setmana passada, per WhatsApp, li vaig dir 
que estava de vacances i que tornava dilluns. Tampoc m’ha dit res més. Què vol que 
hi faci? Tinc molta feina, no només del dia a dia de la gestió de l’Ajuntament, també 
tinc feina com vostè fora de l’Ajuntament, que m’ocupa moltes tardes i molts matins 
d’horari, per sort, perquè per desgràcia per molts, la meva feina és molt precària i tinc 
sort d’aquest estiu. I com aquella setmana em va enviar el missatge i jo li vaig 
contestar que si era urgent la podia atendre i em va dir no cal, per tant, aquesta 
setmana que sap que tornava de vacances, em podia haver fet la pregunta. Si vostè 
demana, m’agradaria saber, perquè també sóc regidor d’Educació, si hi ha algun 
problema amb l’empresa aquesta de seguretat, ens agradaria que ens ho fes arribar 
perquè tots compartim la informació que tenim, segurament quan estem parlant d’una 
escola municipal i d’una obra tant complexa que s’ha de fer en un temps tant curt i 
amb uns límits de temps que impliquen a tants alumnes, ens agradaria, no cal que ho 
digui aquí al davant, però si que si creu oportú, fer-nos-ho arribar per un altre lloc 

Sra. Vega: igual que la pregunta és en privat, crec que hi ha coses que no es poden 
dir en públic, a menys que vostè ho decideixi.  

9-G.- Sra. Vega: la següent pregunta és per la Sra. Casajuana. El mes passat li vaig 
demanar que em mirés una cosa que vostè va dir que em contestaria. No m’ha 
contestat 

Sra. Casajuana:  el tema de l’empresa que porta el càtering del casal d’estiu, si tenia 
algun deute amb alguna administració pública. No, no el té. Vist per l’interventor i pel 
secretari.  

Sra. Vega: jo li puc assegurar que hi ha treballadors que no cobren i tenen una 
denuncia feta.  



 

 

9-H.- Sr. Serret:  jo tinc una pregunta, Sra. Martin. Per posar una mica en antecedents 
i també perquè així, com també entenc que fa un temps que no està a l’àrea, pugui 
situar-se i que vagi per endavant que amb l’entitat que ara anomenaré no tinc res 
contra ells, al contrari, penso que fan una gran tasca, però necessitaria saber algunes 
dades. Aquesta setmana he tingut la sorpresa, com vostè sap, la justificació que es 
demana a l’entitat de Càrites, fins l’any 2015 es portava a terme des del Consistori, i 
des d’alcaldia i una altra àrea que no era Serveis a la persona. Això al 2015 va canviar 
i la justificació es demanava des de l’àrea de Serveis a la persona. Ens trobem a l’àrea 
que en aquests moments hi ha una partida destinada per les activitats que fa aquesta 
entitat i que treballem com vostè sap molt acuradament des de la regidoria de serveis 
socials amb ells, amb un seguit d’activitats a través d’un conveni que, quan vostè era 
titular, van signar al mes de desembre i que, a més a més, diu que tenen aquesta 
partida de 15.000€. La pregunta està amb la subvenció del 2016 i la justificació del 
2016. La meva sorpresa ha estat que, quan hem anat per parlar de la justificació com 
vostè sap del 50% del 2017, resulta que hi ha una part de justificació del 2016 que no 
està feta. I per tant, això és una sorpresa per nosaltres i per l’àrea molt important, 
perquè vol dir que hi ha una part de justificació que no va estar feta en el seu moment i 
no està abonada i aquest govern, amb les partides que té actualment, haurà de fer 
front a una despesa d’un any que no pertoca. La meva pregunta és si hi haurà més 
sorpreses com aquesta i què va passar perquè aquesta justificació no estigués feta en 
el seu moment. A més a més, tinc coneixement que la responsable de l’àrea 
funcionaria en aquell moment no hi era i per tant, evidentment, recau tota la 
responsabilitat en el regidor delegat que és qui és l’autoritat competent.  

Sra. Martin: jo ara mateix no li puc contestar això, perquè no era conscient, és la 
primera noticia. Abans de dir qualsevol cosa, m’agradaria mirar-m’ho bé; per tant, si no 
li sembla malament, el proper ple li contestaré. 

Sr. Sánchez- Camacho: jo la veritat és que arriba un punt que no em quadra. Per una 
banda, el govern demana que no fem titulars i vostè Sr. Serret que fa discursos que fa 
demagògia, etc. . li diu a la Sra. Vega que si té alguna cosa que sigui molt exacte, ens 
ho envia per correu electrònic... i té la “desfachatez” de fer aquesta pregunta a una 
regidora que va sortir al mes de febrer i amb un tema tant delicat com vostè ha 
explicat? Si us plau, parli amb ella en privat i solucionin el tema. És, i perdoni 
l’expressió, per quedar-se de pasta de moniato. 

Sr. Serret: a veure, el tema és cru. I és per enfadar-se. En privat per què?, perquè no 
els agrada el que estic dient? Les coses s’han de poder explicar i s’han de saber. Jo 
donaré la cara Sr. Oliver per l’àrea i per tots els tècnics, no ho dubti. Totes les àrees, i 
aquest govern tots ho farem. Senzillament, aquestes coses s’han de clarificar i s’ha de 
poder dir a un plenari i no passa res. Si ens hem trobat amb aquesta situació, s’ha de 
dir. I també dir-li que la noticia és d’aquesta setmana, que ha sigut quan ho he dit. I, a 
més a més, crec que ho he fet amb un to molt cordial i la Sra. Raquel Martin m’ha 
contestat en un to molt cordial i sé que en podem parlar. He dit que m’expliqui el 
perquè va passar això. Segurament ella en té molt de coneixement quan pugui 
esbrinar els motius i m’agradaria que constés en acta que la titular en aquell moment 
era ella i que, per tant, jo ho assumiré, perquè aquesta despesa s’ha de poder assumir 
i arribar on toca, però és una sorpresa, perquè és una esgarrapinyada del pressupost. 
Són bastants diners, la veritat.  



 

 

Sr. Sánchez-Camacho: no em facin discursos que després no apliquen. Si aquest és 
el problema. Digui el que vulgui en el Ple, després, quan toqui, miri l’acta, jo en cap 
moment li he dit que no ho digui, però clar, m’estan venent una cosa i després, a la 
primera, aquí la tens. Aquest és el problema, Sr. Serret, que no hi hagi titulars i apa, ja  
té el titular. No és més honest, si hi ha aquest problema, parlar-ho primer en privat i 
després ho diu, si vol? No li he dit pas que no ho digui al Ple. Jo no sóc ningú per dir-li 
el que ha de dir o no, ja té edat per saber-ho. Però no venguin una cosa, no em diguin 
que faci una cosa i vostès facin l’altra. Aquest és el problema.  

9-I.- Sra. Ortiz: on és la subvenció pel carrer Llibertat-Sant Elm que vostè va prometre 
a tots els veïns, quan va aixecar la mà dient: “Joan, si vosaltres no sabeu trobar 
subvencions, veniu-me a buscar que jo les trobaré”. I tots els veïns estaven al davant. 
Només vull que em digui on. 

Sr. Serret: vaig dir: “Utilitzi’ns, anem de la mà i anem a demanar les subvencions”. Ho 
va fer? No. Si vol recordo lo que va fer en el següent Ple, que va ser portar a Ple unes 
al·legacions d’aquest grup, al que pertanyo, sense haver passat per una comissió 
informativa i en el que la resta de grups municipals no sabien les al·legacions al 
pressupost; les va portar com a regidora titular d’Hisenda;  no les han vist, les tombem 
i ja està. Aquesta va ser la resposta quan parlàvem d’economia. Jo li vaig dir: estenem 
la mà, nosaltres i la resta de grups, perquè en aquella reunió hi havia altres regidors 
del Consistori, que van fer intervencions similars a la meva. Aquest govern es mou i 
demana subvencions. Clar que es mou i va a parlar amb uns i altres. 

Sra. Ortiz:no m’ha contestat a la pregunta, on és la subvenció que va prometre?  

Sr. Serret: no faré afirmacions fins que no estigui aquí, però li dic que aquest govern 
es mou.  

Sra. Ortiz:doncs continuï movent-se, però no es maregi... 

9-J.- Sra. Vega: Em va quedar molt clavada una qüestió, que la Sra. Casajuana em va 
dir que tenia molta barra, quan li vaig preguntar al Sr. Serret si sabia algo d’unes 
subvencions. El Sr. Serret em va deixar claríssim que era un tema molt delicat i no es 
podia tocar en aquest plenari. La Sra. Casajuana em va dir que tenia molta barra de no 
haver-ho dit, aprofitar-me per fer lletrerets, per fer l’enunciat. Això suposo que és lo 
que es referia el Sr. Oliver. Vostès apliquen una cosa per nosaltres però no se 
l’apliquen. Vostè no em pot dir, perquè vostè ha mirat això, per casualitat? No vull 
entrar-hi. Simplement que s’ho mirin. A nosaltres ens prohibeixen fer lletrerets i titulars 
i vostès ho fan.  

Sr. Serret: Sra. Vega, una cosa és parlar de serveis socials i l’altra d’una justificació 
d’una entitat. És que estem una mica perdent el nord. L’àrea en la que he precedit a la 
Sra. Martin és serveis socials, però estem parlant de la justificació d’una entitat com fa 
qualsevol altra regidoria. En la funció no hi entro i ho he dit al principi de la intervenció. 

Sra. Vega: quina deferència hi ha que amb que jo a vostè li pregunti si sap que hi ha 
una ajuda en necessitats educatives i em tirin la cavalleria a sobre de que això és un 
titular i en canvi vostè dona noms i números? 



 

 

Sr. Serret: en aquell Ple vostè va fer altres intervencions, va parlar d’ajuts directes a 
persones i el que li va dir la Sra. Casajuana no té res a veure amb el que parlàvem 
ara. Li va dir que si coneix de subvencions que aquest Ajuntament se’n pot beneficiar, 
ho ha de dir. No té res a veure amb serveis socials. Però vostè em va fer diverses 
preguntes de serveis socials. Això no havia passat mai, els que van obrir el meló en 
aquesta àrea van ser vostès, de fer preguntes al regidor. 

Sra. Ponsa: donem-ho per acabat. A partir d’ara farem un prec o pregunta i una 
resposta, perquè sinó això es converteix en un segon debat i la gent que està aquí i 
porta estona no pot fer preguntes.   

Sra. Casajuana: cadascú s’ho mira de la seva manera i costa equilibrar posicions. 
Quan li vaig dir allò, era perquè em sabia greu perquè vostè va dir heu demanat 
aquesta subvenció? A mi em sabia greu que això ho digués al Ple per la pèrdua 
d’oportunitats que hagués pogut tenir l’Ajuntament, si aquesta subvenció hi és i em 
sembla que lo correcte, com a regidora que és vostè, igual que jo, és dir als funcionaris 
que correspongui que hi ha aquesta subvenció o al regidor. Perquè? Per no perdre 
l’oportunitat de poder accedir a una subvenció, que faria ràbia perdre-la. Era el que jo li 
deia. Aquest és el primer. En Jofre ha comentat una cosa de gestió. Fins una data 
determinada hi havia una regidora titular. Aquesta pregunta s’hagués pogut fer a nivell 
particular? Probablement, com moltes de les que se’ns fan aquí. Però, sincerament, no 
tenim comunicació. Per tant, no ens preguntem res. No ens enviem cap correu. És la 
realitat. Però nosaltres quan hem de modificar una norma, està bé acceptar les 
realitats per poder-les canviar. El tema és que nosaltres quan, per exemple, anem a 
modificar una norma com el reglament dels mitjans de comunicació, per exemple, es fa 
un decret d’alcaldia que fa una comissió de treball i en aquesta comissió fins ara 
només hi havia els òrgans de govern i l’oposició no hi havia estat convocada mai. Ara 
si; amb més avinença o menys dels dies, doncs cal dir no puc venir aquest dia, però 
també han d’entendre que l’activitat administrativa no només la podem fer els dijous, 
perquè és molta i s’haurà de poder fer altres dies. Els temes morals també em cansen 
una mica, perquè ningú està aquí per emetre dictàmens morals, però probablement 
ens estalviaríem moltes coses si tinguéssim més comunicació.  

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

 
 
M. Carmen Ponsa Monge 
Alcaldessa  

 
 
Joan Carles Nonell i Sendrós 
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