ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 7 de febrer de 2019
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 22.30 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)
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, Sr. Ramon Boada i Oliveras.
Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels
assumptes inclosos en el següent,
Ordre del dia
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 10 de gener de 2019.
2.- Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori.
3.- Aprovació definitiva pressupost exercici 2019.
4.- Reconeixement de crèdits l'Àrea de Cultura, exercici 2018.
5.- Dació de compte de l'Informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2018.
6.- Modificació puntual del POUM per reajust de sistemes públics a l'àmbit del CAP
"Josep Torner i Fors"

7.- Ratificació de l'aprovació del projecte de "Millora de l'hàbitat forestal dels ratpenats
cavernícoles al bosc de Can Palomeres".
8.- Renovació de membres del Consell Escolar Municipal - Consell Educatiu de
Malgrat de Mar.
9.- Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal de Circulació i
regulació de guals de Malgrat de Mar.
10.- Moció del GPM del PSC, referent a l'exigència d'inversions, per part del Servei
Català de la Salut, a fi de millorar les inversions en Infraestructures i Recursos
Humans a l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, per garantir la qualitat del
servei.
11.- Moció del GPM CUP-PA per revocar els acords aprovats en la moció Declaració
del Dia de l'Alliberament Fiscal.
12.- Dació de compte dels decrets de l'alcaldia 1 a 144/2019.
13.- Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 10 de gener de
2019.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190207&punto=1
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 anterior, celebrada el dia 10 de
gener de 2019, còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.
Sense cap observació, per assentiment dels disset membres assistents, es
declara aprovada l’acta de les sessió anterior, celebrada el dia 10 de gener de
2019.
2. - Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190207&punto=2
2-A.- Sra. Castellà: aquest mes de febrer se celebra la Marató del mes de l’estalvi
energètic en cinc equipaments de Malgrat, entre ells l’Ajuntament, les escoles
Montserrat, Marià Cubí, l’Escola d’adults i el Centre Cívic. Com podeu veure, avui hi ha
una part de la sala que s’ha eliminat la il·luminació, s’ha reduït uns graus també el
clima, per tal d’assolir aquest estalvi energètic. Aquesta campanya és una campanya
de sensibilització i bones pràctiques en l’ús i consum de l’energia. Queda afegit
destinar l’estalvi econòmic a la lluita contra la pobresa energètica. L’objectiu és intentar
el 10% d’aquesta reducció d’aigua, llum i gas en els equipaments. Hi ha un total de 9
ajuntaments i 9 departaments de la Generalitat que participen, durant aquest mes de
febrer, en aquesta quarta Marató. L’Ajuntament de Malgrat és el tercer any consecutiu
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que hi participa i, simplement, recordar que, aquest mes de febrer, els treballadors i
treballadores i els usuaris que vinguin a l’Ajuntament o a altres equipaments notaran
diferents accions per tal de reduir aquest consum. També trobaran a tot l’Ajuntament
unes papallones, que és una acció participativa per fer més visible aquesta Marató.
Per què papallones? Perquè les papallones són uns éssers vius que es veuen molt
afectats pels canvis climàtics. Aquells espais on hi veiem papallones és signe de que
la qualitat de l’ambient és molt favorable. Per tant, qui vingui a l’Ajuntament podrà
veure que les escales es troben plenes de papallones. Avui en el Ple també els
regidors hem pogut fer unes papallones com a símbol d’aquest suport a la quarta
Marató d’estalvi energètic. Per altra banda, també informar que se’ns han atorgat dues
subvencions. Una subvenció és de l’Agència Catalana de l’Aigua, que és per la
restitució del camp de tir situat a la mota del riu de la Tordera. Es va poder concórrer a
aquesta subvenció ja que està definida per fer recuperació de riberes i millora de
l’estat ecològic, vinculats als acords de custòdia. Aquesta actuació es pot fer gràcies
als acords de custòdia que ja es van signar, uns mesos endarrere amb els propietaris
d’aquesta parcel·la; el projecte estava redactat i aprovat per Junta. Es va demanar la
subvenció, ha arribat i estem redactant el Pla Especial, per tal de que ens els propers
mesos es puguin executar aquestes obres que són, bàsicament, la retirada de l’antic
camp de tir i recuperar aquell espai com a bosc de ribera. També se’ns ha atorgat una
altra subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya. Aquesta subvenció és en
metàl·lic d’uns 8000 €, per fer un estudi diagnosi sobre l’estat actual de la recollida
selectiva i l’elaboració d’un pla d’actuacions per assolir nivell superiors. Actualment, el
municipi de Malgrat té aproximadament un 45% de reciclatge de residus. La mitjana
europea fixada pels anys 2020-2030 és d’un 50 o 60%. Ens interessa molt aquest
estudi i aquest pla d’actuacions, per tal d’assolir en els anys 2020-2030 aquest 60% i
es redactarà el tipus d’accions que s’han de dur a terme per poder-ho assolir. També
donem compte de les subvencions que s’han demanat enguany a la Diputació de
Barcelona, al catàleg, que són tres tipus de subvencions diferents. Subvencions
d’aspectes tècnics, altres de materials i altres econòmiques. Per exemple, s’han
demanat tres subvencions econòmiques. Una és la millora d’hàitat forestal dels
ratpenats de Can Palomeres, que té relació amb el projecte que portem a aprovació
avui a Ple. L’altra subvenció econòmica, és l’adquisició d’un dispositiu integrable a la
plataforma Sentilo de la Diputació de Barcelona, per instal·lar uns dispositius
sonomètrics en un espai, juntament amb una altra subvenció que és l’anàlisi d’aquests
sensors. Podem saber, en qualsevol moment del dia, els decibels que hi ha en un
espai. En concret, s’instal·laran a l’ascensor inclinat, si ens la donen. També s’ha
demanat subvenció per la seguretat i salubritat de les platges; cada any es demana.
També una altra d’econòmica, de 19.000 €, per activitats relacionades amb els animals
de companyia, que és per fer el cens i veterinari. Activitats de sensibilització i educació
ambientals, que són aquelles que oferim a les escoles, des del departament de Medi
Ambient, que és un total de 5000 €. Una bicicleta elèctrica, que seria una subvenció
material. Com a tècniques, s’han demanat, una altra vegada, els estudis de qualitat de
l’aire, que recordo que enguany s’ha instal·lat la furgoneta al carrer Sant Elm i que la
propera setmana s’instal·laran arrel d’aquestes subvencions que es demanen a
Diputació, 21 captadors de partícules a diferents punts del municipi, que ens informarà
de la qualitat de l’aire a diferents carrers i són específics per temes de mobilitat. Es
tornen a demanar per l’any vinent. També s’ha demanat un estudi de viabilitat
econòmica i tècnica de la taxa per generació de residus, per tal de buscar aquests
estudis per poder aplicar aquesta taxa de generació en temes de comercials, que és
on es fa el porta a porta. I per últim, s’ha demanat un estudi de les mesures locals
d’adaptació al canvi climàtic, naturalització de l’espai públic. Això és un pla d’adaptació

que precisament ens aconsellen fer actuacions d’adaptació i aquest seria una de les
accions d’adaptació.
2-B.- Sr. Serret: Des de l’àrea de Serveis a la Persona, volem posar de manifest que a
la Junta de Govern Local del mes de febrer ,vàrem portar a aprovació la sol·licitud de
la Diputació de Barcelona en matèries de polítiques locals, dins del marc del catàleg
de serveis del 2019 del Pla de Xarxes de Governs Locals en les diferents disposicions.
S’ha sol·licitat el servei bàsic d’atenció social, on hi ha la supervisió d’equips de
serveis socials, la supervisió dels responsables tècnics de serveis socials, finançament
en l’àmbit de benestar social. En l’àmbit de dones i LGTBI també s’ha demanat el
finançament per l’atenció psicològica a dones, fills i filles en situació de violència
masclista. També s’ha demanat per infància i adolescència en risc i prevenció de
drogodependències. En la matèria de salut pública, la promoció de la salut amb tallers
d’higienes posturals a les escoles. I en matèria de consum, s’ha demanat també pel
servei públic de consum i el d’activitats de sensibilització en matèria de consum
responsable. Per altra banda, també s’ha demanat sol·licitud de subvenció en
polítiques de mercat de treball, en el servei local d’ocupació que utilitza la plataforma
telemàtica Xaloc, els indicadors bàsics del mercat de treball, el recull d’activitats pel
Servei Local d’Ocupació a les persones i empreses i en l’àmbit de promoció i extensió
de la salut, s’ha demanat la sol·licitud alimentària i també hem demanat en matèria de
salut ambiental. Per altra banda, també volem posar de manifest que, des de l’àrea de
Serveis Socials, s’ha portat a aprovació de la Junta de Govern Local, l’atorgament d’un
nou comptador solidari. Volem explicar que amb aquest serà l’onzè comptador solidari
d’aigua que l’Ajuntament té a disposició en els habitatges que ho necessiten, i recordar
que aquest és un projecte que podem treballar conjuntament gràcies a la col·laboració
de Càrites Malgrat. També exposar que, en matèria de salut pública, hem portat a
aprovació un conveni que signarem la setmana vinent amb la Comunitat Terapèutica
del Maresme, que tenim situada a Malgrat i amb la que diverses regidories estem
treballant, de forma transversal, diverses activitats i projectes, no només des de Salut
pública, sinó de totes les regidories com Cultura, Salut, Formació d’adults i Salut
comunitària. Per altra banda, també explicar que, en la darrera Junta de Govern Local,
es va aprovar l’acceptació de l’ajut de la Diputació de Barcelona per un import de
149.631 € que permetran la contractació de diverses persones, entre elles un
educador social a jornada complerta, durant gairebé dos anys, un auxiliar tècnic
d’informàtica també durant gairebé dos anys, sis brigades joves i un agent cívic durant
un any.
2-C.- Sra. Casajuana: aquestes subvencions provenen de la Diputació de Barcelona i
són font de finançament pels ajuntaments, per tots ells, i també s’ha demanat una
subvenció sobre la gestió del riu Tordera, s’han demanat 10.000 €. Estaríem molt
contents de que ens donessin aquesta subvenció, perquè ens possibilitaria poder
donar continuïtat a tota la feina que al llarg d’aquest any s’ha fet en relació a la taula
del Delta i la Baixa Tordera. Esperem també que els ajuntaments de Tordera, Palafolls
i Blanes, ho hagin pogut demanar. Blanes no, perquè depèn de la Diputació de Girona.
Aquesta subvenció ens aniria molt bé per continuar aquesta defensa del territori, del
que és tota la ribera, tot el riu, per la defensa de l’aigua i per gestionar d’una manera
correcta tot lo que fa referència a l’aigua, que és un bé preciable i al voltant hi ha molts
negocis. Per altra banda, també a nivell d’Educació s’ha sol·licitat la subvenció relativa
a les escoles bressol, que s’han demanat sempre, i una subvenció relacionada amb
l’èxit educatiu que ens ajuda a desenvolupar aquest projecte que és el GR de gran
recorregut que pretén ajudar a nens i nenes, quan acaben el seu horari escolar, a
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poder seguir fent tasques amb monitors i monitores i educadors. Moltes d’aquestes
subvencions han estat sol·licitades en mandats anteriors i les subvencions noves es
demanen amb voluntat de futur i de que hi hagi qui hi es pugui donar continuïtat a
aquesta defensa del territori i a aquesta defensa de les persones.
3. - Aprovació definitiva pressupost exercici 2019.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190207&punto=3
Vist l’expedient de tramitació de pressupostos, corresponents a l’exercici de 2019
Vistes les al·legacions formulades, pel senyor Joan Mercader i Carbó, actuant en
representació del grup municipal del Partit del Socialistes de Catalunya amb número
de registre d’entrada telemàtic E/000593-2019 de data 11 de gener de 2019, contra
l’acord d’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2019.
No havent-se presentat cap altra reclamació com així consta en el certificat inclòs en
l’expedient.
Vist l’informe emès per l’Interventor de data 24 de gener de 2019, en el qual
s’assenyala :
Primer. Amb data 20 de desembre de 2018 es va aprovar inicialment, pel Ple de
l’Ajuntament, el Pressupost General per a l’exercici 2019, exposant-se al públic
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província amb data 27 de desembre de 2018.
Dintre del període legal d’exposició pública que finalitzava el dia 18 de gener de 2019,
s’han presentat al·legacions per part del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya, les al·legacions que es concreten en :
a) Incorporar dotació econòmica pertinent per a realitzar ara la 2a fase de la
construcció de la pista polivalent.
b) Dur a terme el manteniment necessari per a condicionar de manera òptima el
Centre Cultural
c) Canviar el terra del gimnàs de l’Escola Marià Cubí.
d) Destinar una partida econòmica per a elaborar el projecte de gimnàs de ‘Escola
Mare de Déu de Montserrat.
e) Augmentar les partides econòmiques de subministrament d’aliments, ajuts a
lloguer, ajuts deutes de subministrament i ajudes a la vellesa.
f) Prioritzar la contractació de personal per a Serveis Socials
g) Crear una subvenció de l’IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica.
h) Creació dels Horts Socials
i) Creació d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis per a comunitats
j) Incrementar la partida econòmica destinada a la borsa d’inclusió social.
k) Desenvolupar i dur a terme un Pla de xoc contra graffitis i excrements de gos
l) Renovació i millora de la plaça Família Maristany.
m) Renovació de la xarxa de carril bici
n) Dotar un partida pel manteniment dels camins del sector del Pla de Grau.
o) Dotal econòmicament la quantitat del 0,7% en l’àmbit de solidaritat i
cooperació.

p) Dur a terme el projecte de remodelació i urbanització del centre entre el carrer
del camí Nou i el carrer Fonlladosa.
q) Fer el projecte i execució de la 2a fase del rocòdrom exterior del GEM.
Segon. Cal fer constar que cap de les “al·legacions” està quantificada, ni s’indica el
seu valor estimatiu, ni la font de finançament proposada.
Tercer.
L’article 170 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals disposa :
“Article 170. Reclamació administrativa: legitimació activa i causes.
1. Als efectes del que disposa l’apartat 1 de l’article anterior, tenen la
consideració d’interessats:
a) Els habitants al territori de l’entitat local respectiva.
b) Els que resultin directament afectats, encara que no habitin al territori
de l’entitat local.
c) Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i altres
entitats legalment constituïdes per vetllar per interessos professionals o
econòmics i veïnals, quan actuïn en defensa dels que els són propis.
2. Únicament es poden fer reclamacions contra el pressupost:
a) Perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits que
estableix aquesta Llei.
b) Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a
l’entitat local, en virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre títol
legítim.
c) Perquè els ingressos amb relació a les despeses pressupostades són
manifestament insuficients o bé d’aquestes respecte a les necessitats
per a les quals estigui previst.”
Del que disposa l’article 170.2 del RDL 2/2004 s’ha de remarcar que en el mateix recull
és una relació tancada, es a dir, quant l’article diu “únicament” es que solament
procedeix presentar una reclamació per un o varis dels tres motius que s’hi recullen,
sense que es puguin interposar reclamacions per altres motius diferents dels recollits
en la normativa.
Les al·legacions presentades pel grup municipal de PSC no entren en cap dels tres
apartats de l’article 170.2, sinó que caldria considerar-les esmenes als pressupostos.
Per tot el que s’ha exposat, entenc que procedeix desestimar les al·legacions
presentades pel grup municipal del Partit del Socialistes de Catalunya (PSC), pels
motius exposats.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Mercader: des del PSC, hem presentat 18 propostes pel pressupost 2019, en
format d’al·legacions, perquè el govern municipal no ens va convocar ni va realitzar
cap reunió amb els partits polítics de l’oposició, per tal de presentar i informar sobre la
proposta de pressupost 2019 i, com a conseqüència, el govern municipal no va donar
l’oportunitat ni d’explicar ni de negociar les nostres propostes, que teníem intenció
d’incorporar en aquest pressupost. És la primera vegada que ens torbem amb això.
Recordar que el passat 20/12/2018, el Ple municipal només amb els vots favorables
del govern, va aprovar inicialment el pressupost 2019 i dins d’aquest termini
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d’exposició pública, tal com he dit abans, el PSC ha presentat 18 propostes. A part
d’entrar per registre aquestes propostes, també vam enviar un e-mail a cada portaveu
dels grups polítics del govern, per tal de fer-li arribar aquesta informació i amb
l’objectiu d’allargar la mà per poder negociar-les. Fins a dia d’avui, encara esperem
resposta, excepte del portaveu d’ERC, el Sr. Roger. Diuen que els gestos i els fets ens
defineixen, i per molt que vulguin pregonar que es compta amb l’oposició i que estan
oberts a propostes constructives, la realitat i els fets és que no escolten, ignoren i fins i
tot menystenen ni contestant a una part important de la població, que el PSC
representa. Excepte com dèiem el portaveu d’ERC. Però tot i que ens va contestar el
Sr. Roger, la resposta tampoc va ser un gran exemple d’obertura i diàleg, tot el
contrari, ja que la resposta va ser que, com ERC formava part d’un pacte de govern, ja
havien arribat a un acord previ de pressupost i que, per lleialtat, no farien res. Una
vegada més, per formar part d’un pacte de Govern, ERC ni seu, ni escolta ni dialoga ni
negocia propostes, en les quals creiem que podrien estar d’acord i coincidir amb el que
pensen molts militants i simpatitzants d’ERC. I ho fan una vegada més, seguint lligats
de mans i peus. I prefereixen prioritzar el seu lloc al govern, a propostes que ERC
sempre ha defensat i que podrien ser una millora pel municipi. Entrem en detall de les
18 propostes que hem realitzat, perquè la gent que ens està escoltant les conegui. En
l’àmbit d’equipaments, la nostra proposta era incorporar la dotació econòmica pertinent
per realitzar la segona fase de la pista polivalent. Recordem que el projecte diu que
tant el vestuari, com els serveis, com els accessos i el tancat de l’espai està previst en
un futur. Creiem que, només fent aquesta primera fase, deixant de banda la segona
fase, estan fent un equipament incomplet i que el que seria lògic és, si volen fer un bon
equipament, el facin tot d’una i no pas amb dues fase. Una altra proposta, era dur a
terme el manteniment necessari per condicionar de manera òptima el Centre Cultural.
Creiem que, actualment, presenta diverses deficiències i que s’haurien d’afrontar, per
tal de mantenir al dia aquest equipament. La tercera proposta és canviar el terra del
gimnàs de l’escola Marià Cubí, que es troba en mal estat i és un equipament que té
molta activitat durant el curs escolar. La quarta proposta, en àmbit d’equipament, seria
elaborar el projecte d’un gimnàs a l’escola Mare de Déu de Montserrat. Tenen el
terreny, simplement seria fer el projecte, per tal de saber quin cost tindria aquest
equipament. Una altra proposta, és desenvolupar el projecte de patis oberts dels
centres públics escolars. Això ja ho vam demanar a l’anterior pressupost i tampoc s’ha
fet en aquest. En l’àmbit de Serveis Socials, proposàvem augmentar les partides
econòmiques del subministrament d’aliments, d’ajuts al lloguer, d’ajuts a deutes del
subministrament i ajudes a la vellesa. No hem dit que incrementin tots els ajuts, perquè
creiem que molts ajuts ja s’adeqüen al cost real que tenen a final d’any, però hem vist
que aquests ajuts als quals creiem que han d’augmentar les partides econòmiques a
final d’any, tenen més despesa que la prevista inicialment en el pressupost. Per tant,
creiem que si hi ha més despesa, s’ha de cobrir des de l’inici aquesta partida
econòmica. Prioritzar la contractació de personal per Serveis Socials. Hem vist que
s’han inventat maneres per contractar més personal, doncs creiem que estaria bé
prioritzar Serveis Socials. Insistim en crear una subvenció de l’IBI, per persones amb
escassa capacitat econòmica. Una altra proposta, és la creació dels horts socials, que
això ja estava previst en altres pressupostos i, fins i tot, eren propostes de l’oposició,
que no han tirat endavant estant al govern. La creació d’ajuts per la rehabilitació
d’edificis per comunitats, tant a nivell estructural, d’accessibilitat com d’eficiència
energètica. Hi ha molts edificis de comunitats que tenen quatre pisos i no tenen
ascensor. Com, per exemple, a la zona de Malgrat Nord, o al barri de Can Palomeres.
Creiem que estaria bé incentivar aquests ajuts. També incrementar la partida
econòmica, destinada a la borsa d’inclusió social, actualment és de 40.000 € i creiem

que si es vol prioritzar, s’hauria d’incrementar aquest import en l’àmbit de manteniment
urbà. Hem fet, un altre cop, la proposta de desenvolupar i dur a terme un pla de xoc
contra grafits i excrements de gos. Recordar que l’oposició va presentar una moció, en
el seu moment, de fer una taula de treball en aquest sentit i els resultats d’aquesta
taula de treball encara no s’han dut a terme ni els hem vist plasmats en aquest
pressupost. Reclamem també la renovació i millora de la plaça de la família Maristany.
Fa molt temps que els veïns de Malgrat Nord i persones properes que va a la llar
d’infants reclamen la renovació d’aquest espai. I degut a l’ús freqüent i continuat és
necessari fer aquestes millores. Proposem renovar la xarxa de carrils bici, està dins
d’una de les propostes del Pla de Mobilitat, que es va aprovar fa uns mesos i també
vam veure que era una de les propostes que van fer ciutadans en el pressupost
participatiu i creiem que es tindria que tenir en compte anar renovant la xarxa de carril
bici. Dotar econòmicament una partida pels camins al sector del Pla de Grau. Fa poc
vam tenir uns pagesos al Ple que reclamaven aquest manteniment dels camins. No
s’hi ha actuat i cada cop que hi passen més vehicles el desgast és més important i
creiem que s’hauria de prioritzar aquest àmbit. I les tres últimes propostes que fem:
una molt clara en l’àmbit de Solidaritat i Cooperació, que es doti econòmicament la
quantitat acordada del 0,7% que ha de destinar l’Ajuntament en aquest àmbit. Sempre
s’ha dotat econòmicament del 0,7% i en aquests darrers dos anys aquesta dotació
s’ha reduït. És un acord on hi són tots els partits polítics dins del Consell Municipal de
Solidaritat de destinar aquest tat per cent i actualment està molt reduït
econòmicament. Per tant, demanem que es compleixi aquest acord on estem
representats tots els partits polítics. En l’àmbit d’Urbanisme, dur a terme el projecte de
remodelació i d’urbanització del Camí Nou i carrer Fonlladosa, perquè és totalment
necessari. I per acabar, fer el projecte i execució de la segona fase del rocòdrom
exterior del grup excursionista malgratenc. Vam fer la primera fase, que era el
rocòdrom interior i ara quedava aquesta segona fase, que és una demanda de fa anys
també, de fer un rocòdrom exterior, a la part del costat del grup excursionista
malgratenc. Creiem que degut a la gran afluència de persones i si volem incentivar
aquest tipus d’esport a Malgrat, caldria prioritzar invertir en aquest rocòdrom exterior.
Com només hem rebut la resposta tècnica de que es desestimaven aquestes
al·legacions, nosaltres volíem exposar aquestes 18 propostes i com que no hem rebut
resposta dels portaveus durant aquest temps, ens agradaria saber la seva posició, el
parer de cada partit polític sobre aquestes 18 propostes.
Sr. Roger: hem fet una repetició del Ple de l’aprovació inicial del pressupost, on el
PSC, a través del seu portaveu, ens ha fet, una altra vegada, tot el recull de propostes
que ja en aquell moment van pensar. Recordar que aquest pressupost ha seguit tots
els tràmits que pertoquen d’exposició pública i que les al·legacions o propostes que el
PSC presenta, tal com ja vaig dir en el moment de l’aprovació inicial, no compten al
darrere amb cap mena d’estudi econòmic, que en faci una valoració, ni tampoc amb
cap font de finançament que pogués sufragar totes aquestes propostes. Per tant, és
molt difícil d’aquesta manera acceptar. Dir que, precisament, aquest Govern ha cregut
oportú i ha fet un esforç important per tirar endavant el projecte del passeig Marítim,
aquest és el projecte en el qual el Govern abocarà la majoria de les inversions que es
faran aquest any, més de 3 milions d’euros els dedicarem a finançar aquest projecte.
Per tant, entenem que el PSC, en votar de manera contrària a aquest projecte, es va
autoexcloure de participar en el tema de les inversions que es podien fer, perquè, treta
aquesta xifra, ens quedaven tan sols 240.000 € per fer inversions. Inversions que
aquest govern va acordar que serien 130.000 € per impulsar la plaça Fèlix Cardona,
per fer una regeneració tal i com marca la diagnosi que s’ha fet de la zona de Malgrat
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Nord i aquesta era una de les actuacions prioritàries que en aquest estudi es
determinaven i amb el compromís de complir amb aquesta proposta més rellevant
entomem aquest projecte. També renovar la plaça Pere III que fa molts anys que es va
construir i que és una plaça que li convé una actuació per tal de dignificar-la. És una
zona que compta amb força població configurada, bàsicament, en blocs de pisos i té
una densitat d’habitants, que fa que cal que la dignifiquem, perquè tot aquell veïnat en
pugui gaudir amb les condicions dignes. I també 40.000 €, que dedicarem a poder fer
realitat el projecte del monument als Brigadistes, que em sembla que compta amb el
suport de tot el que s’havia anat fent fins aquest moment. Creiem que és un projecte
que, tant el govern com l’oposició, el podem recolzar. Per tant, els recursos són els
que són i en aquest moment no toca res més que aprovar, ja de manera definitiva,
aquest pressupost, perquè no hi ha cap de les seves al·legacions que complexi amb
els criteris tècnics, com perquè nosaltres poguéssim estimar-ne alguna. Si no s’hagués
fet el projecte del passeig Marítim, bona part o algun apart, tal com va passar en el
pressupost anterior, haguéssim estat en un percentatge important d’aquestes
propostes i, segurament, les haguéssim compartit, però aquesta és la diferència.
També voldria manifestar que vostès ens havien tirat una mica en cara el fet que no
teníem iniciativa pròpia i que anàvem a remolc d’una manera de fer o enfocar les
inversions i que en aquest cas valgui aquesta reflexió per fer visible que això no és així
i que aquest govern ha tingut un criteri molt diferent al que han tingut vostès i ha sigut
valent per entomar un pressupost totalment diferent del que vostès haguessin fet.
Sra. Casajuana: quant als projectes relacionats amb les escoles públiques, en quant
a canviar el terra, cada any es fa la reunió a finals d’estiu o a primavera, de quines són
les millores que les escoles han de tenir i que es desenvoluparan al període d’estiu,
que és quan no hi ha nens. Tenim una llista i demanem a les escoles que les aprovin
en el seu consell escolar, perquè aquesta llista sigui una llista pública. Aquesta petició
de canviar el terra no ens consta a la llista que ens va fer la direcció de l’escola Marià
Cubí, el passat mes de maig. Si és una petició nova, que es faci arribar i la intentarem
atendre en el temps que es pugui, perquè com sap les instal·lacions de les escoles
públiques són grans i les coses es van fent mica en mica. En quant al projecte del
Mare de Déu de Montserrat, del pavelló, és una cosa que hi ha de ser, ara estan molt
ficats en arreglar el pati actual que tenen, ho volen fer de manera popular, amb les
famílies, volen la implicació de l’Ajuntament i dels nens i ara s’han centrat en això. Per
tant, li torno a repetir que anem fent una mica les coses temporitzades, tot de cop no
donem a l’abast. Però sí que el pati que tenen actualment està pensat fer-lo millor. En
quant als patis oberts, nosaltres vam iniciar en comissió d’estudi una cosa prèvia que
pensem que ha d’haver abans dels patis oberts, que és el reglament de l’ús de les
instal·lacions de les escoles, que no existeix. Esperem que abans d’acabar aquest
mandat ,tinguem el reglament d’ús de les escoles, perquè ens trobàvem que diferents
entitats demanaven l’ús de les escoles públiques, quan no hi havia horari escolar i era
totalment discrecional qui hi anava i què s’hi deixava fer. Per tant, primer fem el
reglament de l’ús de les instal·lacions de les escoles i després entenc que podem
entrar a desenvolupar també aquests patis oberts. Per altra banda, els patis oberts, a
nivell cultural, s’han usat, no sé si ho han pogut veure, però dintre del programa
Arrela’t, moltes de les actuacions culturals s’han fet a les escoles. Sí que s’han obert
les escoles, però entenem que el projecte patis oberts necessita un educador o algú.
Estudiem a veure com es desenvoluparia aquest projecte, que no necessàriament
necessita cap partida pressupostària, això ho pot fer una comissió de regidors i
regidores, de tots i totes. Podem entrar a desenvolupar aquest projecte, sense
necessitat que hi hagi cap partida pressupostària. Quant al pla de xoc de grafits, és un

dels deu propòsits; encara no ha acabat el mandat, esperi a veure si som capaços a
fer o a iniciar alguna coseta. Hi ha un parell de coses que potser no les puc comentar,
perquè no les sé, però sí un apunt. En quant a la segona fase del rocòdrom, nosaltres
ens vam veure amb el GEM, ens van proposar aquesta segona fase. Pensem que
abans d’iniciar aquesta segona fase, hi ha serrells a explorar que abans d’iniciar
aquest projecte els hauríem de fixar, perquè és una obra important de bastants milers
d’euros, i vam considerar que era molt ràpid iniciar un projecte, sense tenir tot això. La
CUP difícilment portem mai una proposta, dirigida a una entitat concreta, perquè això
més que una proposta és una promesa, i els nostres programes no porten promeses.
No direm mai a una entitat que li farem una cosa o altra. En tot cas, parlarem de quina
és la nostra política i amb això espero que es vegi. Però, difícilment, el nostre
programa mai portarà que farem una construcció per una entitat concreta, que és una
entitat privada.
Sr. Serret-: Des del PDeCAT, en principi, no anàvem a fer cap intervenció respecte
aquest punt en tant que enteníem que eren unes al·legacions al pressupost que havia
defensat el regidor de Serveis Econòmics i que, a més a més, quan van fer arribar
aquest correu electrònic, també el responia el mateix regidor que havia portat aquesta
proposta, en tant que aquest és el funcionament habitual d’un Consistori. En tot cas,
vostès demanen el posicionament i evidentment el que no farem és no contestar. Li
respondré molt breument, però no entraré en detall de totes les propostes. El que li
diré és que, evidentment, algunes de les propostes les podem compartir i les podríem
haver portat al pressupost, les podríem portar en pressupostos posteriors, perquè hi ha
projectes que hi eren també, en altres al·legacions, que havia fet aquest mateix grup i
que vostès no havien aprovat. Per tant, és evident que hi ha algunes propostes que les
compartim. El que vostès no fan en aquestes al·legacions, tal com indicava el regidor
d’Hisenda, és un estudi econòmic pertinent, com tampoc apunten quines partides
suprimirien o canviarien per poder portar a terme aquestes propostes, perquè per
poder tirar endavant un projecte, fan falta uns diners. L’Ajuntament té un pressupost
general amb una quantitat econòmica, en la que si no hi ha un augment d’aquesta
entrada de diners, s’han de suprimir d’altres, i això no ho deixen reflectit, com tampoc
deixen reflectit, si per poder portar aquestes propostes que vostès ens porten avui a
plenari, si no suprimeixen cap partida, pujarien potser els impostos als ciutadans? Això
tampoc ens ho diuen, caldria aclarir, si per poder portar totes aquestes propostes, el
que farien vostès és carregar als nostres ciutadans de Malgrat amb nous impostos,
noves ordenances fiscals per poder-los tirar endavant. Per altra banda, entrant una
miqueta en l’àrea de serveis a la persona, que és la que coneixem més, sí que els diria
que no només no hi ha un estudi econòmic, sinó un estudi de la realitat, perquè sí que
és cert que hi ha unes partides pels aliments, però a la partida dels aliments vostès
suposo que saben què és el que es paga, i no només es paguen els aliments,es
paguen altres coses que a partir d’ara ja no pagarem i que es destinaran només als
aliments i, per altra banda, saben que la problemàtica més important a la que fem front
des de serveis a la persona, és la problemàtica dels habitatges, no problemàtiques,
per dir-ho d’alguna manera, de petit format o de petita vulnerabilitat, perquè
precisament els problemes més petits són els que les famílies han anat fent front i als
grans són als que no poden fer front. S’han destinat les partides a resoldre aquests
problemes de l’habitatge que són molt importants pel nostre municipi i que hi haurem
de fer front en un futur no gaire llunyà, perquè sinó, no ens en sortirem. Per altra
banda, l’augment de personal també li compro, evidentment. Com més persones
tinguem a l’àrea de serveis a la persona, millor podrem donar els serveis, però també i
ja que ho diu, quan, per exemple, la regidora representant del PP ha demanat una
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reunió concreta a l’àrea de serveis socials, aquesta reunió s’ha fet i se’ls ha convidat
també a vostès. Jo els convidaria a que, quan vulguin, vinguin a l’àrea de serveis a la
persona, que els trobem a faltar, perquè fa temps que no ens vénen a veure i els hi
explicaríem en quina situació ens trobem, quins canvis s’han fet, com de diferent s’està
treballant, com s’han escurçat les llistes d’espera i també veurien que hi ha un
augment de personal, perquè el govern ha anat contractant a diferents professionals
de tots els àmbits, tant treballadors socials, educadors socials com administratius en el
que es dediquen a aquests serveis tan directes i tan necessaris per a la nostra
ciutadania. I així potser veurien que hi ha hagut un augment de treballadors a l’àrea de
serveis a les persones.
Sra. Ponsa: pel que fa a JxM, dir-li que aquestes 18 propostes que vostè ha fet, saben
que per una qüestió legal no es poden fer al·legacions d’aquesta manera, saben que
l’article 170.2 diu que només es podran fer reclamacions contra el pressupost perquè
la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits que estableix aquesta llei,
cosa que aquest pressupost sí que fa; perquè omet el crèdit necessari per complir
obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre
títol legítim; perquè els ingressos en relació a les despeses pressupostades són
manifestament insuficients o bé aquestes respecte a les necessitats per les quals
estigui previst. Vostè sap que només procedeix a presentar una reclamació quan un o
varis d’aquests tres motius s’hi recullen i clar, aquest no és el cas, però suposo que
vostès han fet aquest estudi de les 18 propostes i tindran darrere un estudi econòmic i
hauran pensat quines partides s’han de retallar o s’haurien d’haver retallat per haver
pogut incloure aquestes 18 propostes, perquè entenc que, quan es fa una al·legació al
pressupost, s’ha de portar un pressupost alternatiu que digui volem aquesta proposta a
canvi de que es retalli una altra i, tal com li ha dit el regidor d’Hisenda, el pressupost,
pel que fa a inversió, bona part va cap al passeig Marítim i per tant tampoc hi ha espai
per poder posar aquestes 18 propostes que vostès han demanat.
Sr. Mercader: aniré contestant una mica a tots. M’hagués agradat més que l’última
resposta que he rebut fos una resposta més política i no tant tècnica, perquè ja sabem
l’informe tècnic. Nosaltres si hem fet ara les propostes, com he dit anteriorment, és
perquè no hi ha hagut una reunió prèvia, que sempre hi havia hagut, abans de portar
l’aprovació inicial del pressupost per traslladar les nostres propostes. Per tant, ho hem
fet dins de l’exposició pública i encara que a efectes tècnics no puguin ser aprovades,
sí que en aspectes polítics hi pot haver una modificació pressupostària més endavant,
si es pot negociar alguna cosa. Si al final hi ha la voluntat política, es poden tirar
endavant aquestes propostes i més, com ha dit la Sra. Casajuana, si alguna
d’aquestes propostes, com pot ser la de patis oberts, potser no té ni cap partida
pressupostària econòmica per tal de desenvolupar-la. Però que ha passat? El que ha
fallat aqui és, sobretot, que no hi ha hagut cap mena de diàleg per part del govern ni
cap mena d’oferiment a negociar aquests pressupostos i per això els hem hagut de
presentar ara. El Sr. Serret deia que, com ja havia contestat el regidor d’Hisenda que
com forma part del govern, ja creien que ens donàvem per contestats. No sé per què
el regidor d’Hisenda diu que des d’ERC no entraran a negociar els pressupostos.
Hauria de dir des del govern, però diu des d’ERC. Per tant, més val ser honest i dir
mira, se m’ha passat l’e-mail o no he pensat en respondre-li, o mira, ja en podem
parlar un altre dia, que no pas dir que el regidor d’Hisenda, havia respost per tothom,
perquè jo ho vaig enviar a cadascú dels portaveus dels partits polítics i volia la
resposta de cadascun dels partits polítics. I el Sr. Roger, això sí que se li ha de valorar,
almenys va tenir la decència de contestar. Pel que fa a com duríem a terme aquestes

propostes, perquè no hi ha quantitat econòmica, ens hagués agradat discutir-ho i
debatre-ho en aquesta reunió que no ha existit. Però els hi comentem sense cap mena
de problema i és molt fàcil fer els comptes. Com ha dit el Sr. Roger, en aquest
pressupost, més de 3 milions d’euros se’n van al passeig Marítim. Nosaltres sempre
hem dit que sense cap subvenció supramunicipal nosaltres no haguéssim dut el
passeig Marítim endavant en aquest pressupost 2019. Si no l’haguessin dut, tindríem
aquesta quantitat econòmica per tirar endavant, no només aquestes 18 propostes, sinó
moltes més. Per tant, es treu aquesta inversió sense subvenció, amb un 70% que
paga l’Ajuntament i 30% de contribucions especials als veïns i es prioritzen aquestes
18 propostes. Més clar crec que no els hi puc dir. Doncs ja quadren els números, lo
que no quadra és la priorització dels partits polítics que estan a govern i la nostra. Pel
que fa al tema d’estudi econòmic, vostès molts d’aquests projectes que nosaltres
presentem ja saben quant costen, i tenen els tècnics que els hi poden dir. El tema del
0,7% de Cooperació i Solidaritat, ja saben quina partida haurien de posar, 56.000 €. El
tema del manteniment dels camins, ho va dir l’altre dia el Sr. Roger quan va contestar,
50.000 €. I moltes altres més partides que ja tenen la quantitat econòmica. La
renovació de xarxa del carril bici, farien falta 100.000 €. El tema dels ajuts al lloguer o
a la vellesa, a mi m’ha fet una mica de mal escoltar que són com ajuts o problemes
petits, i tractar com problemes petits ajuts al subministrament, ajudes al lloguer, ajudes
a la vellesa, fa una mica de mal sentir això de que són problemes petits. I més quan
veus que la despesa final prevista en el pressupost inicial potser són augmentar 1000
€ a ajuts a la vellesa, 1000 € a ajuts de subministrament d’aliments. Estem parlant de
1000 € en un pressupost de 18 milions d’euros. No estem demanant grans quantitats
de diners. Per tant, creiem que serien totalment prioritaries aquestes partides i no ho
han sigut. També deia el Sr. Serret que han contractat més treballadors, que han
contractat més educadors, i han fet servir la mateixa fórmula que la nostra, la dels
plans d’ocupació a través de la Diputació de Barcelona. No n’hi ha hagut cap altre
més, o algun conveni amb el Consell Comarcal del Maresme perquè hi hagi més hores
de treballadors. Això també ho fèiem nosaltres, per tant, l’única diferència que hi ha
hagut aquí en l’hora de contractar gent ha sigut la contractació d’un càrrec de
confiança, però la resta de contractacions de personal han sigut iguals que les
anteriors, perquè la llei no ha canviat. Per tant, ho han fet igual que nosaltres. Per anar
acabant, la CUP comentava el tema dels grafits, que encara els hi queden tres mesos
per complir aquest compromís. Clar, però un compromís sense partida econòmica és
bastant complicat, si han de netejar grafits tindrà un cost econòmic, si no veiem cap
augment en aquesta partida, és difícil visualitzar que hi haurà una acció. I el que
comentava també, que no m’ha semblat bé, és el tema de que nosaltres dúiem al
programa electoral un equipament per una entitat. No és ben bé així. Nosaltres
portàvem el compromís que volíem prioritzar aquest equipament, que estaria a la zona
d’aquesta entitat que podia fer l’organització, però pot ser un rocòdrom que estigui
obert al municipi, i sigui un equipament del municipi. Per tant, no és afavorir una
entitat, és afavorir a tot el municipi a través de la gestió d’una entitat. I jo crec que això
és important recalcar-ho. I bé, per acabar també, em sobta que el regidor d’Esports de
JxM no hagi defensat realitzar aquesta segona fase de la construcció de la pista
polivalent i fer-ho tot d’una de manera completa i correcta. Sempre vostè ha defensat
que els equipaments tenen dèficits, que segurament en tindran, però si el primer
equipament nou que fa ja neix amb dèficit, que només fa una primera fase sense
vestuaris, sense accessos, que hauran de compartir els vestuaris amb el camp
municipal d’esports. Si el fa a mitges, clar, l’oportunitat que hagués tingut vostè de fer
un nou equipament i fer-lo de forma completa, hagués sigut més coherent amb el seu
discurs si ho fes tot d’una i no pas una primera fase. També la CUP, el Sr. Márquez no
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ha parlat del tema del manteniment del Centre cultural, no ha parlat del 0.7% de
Solidaritat i Cooperació. Jo agraeixo que la Sra. Casajuana m’hagi respost lo que
depèn de les seves regidories o una mica més, però m’agradaria que el Sr. Márquez,
ja que moltes vegades ha sortit dient que el Centre cultural necessita un manteniment,
ens digui perquè, durant aquests dos anys, vostè no ha destinat ni un euro a aquest
manteniment. Ens agradaria saber perquè no compleix el compromís del Consell
Municipal de Solidaritat de posar el 0,7% que té pactat l’Ajuntament. I ens preguntem
també, ERC no n’ha fet referència, perquè no ha prioritzat els horts socials, perquè no
ha desenvolupat el projecte dels patis oberts, ens preguntem perquè no fan el
manteniment dels camins del Pla de Grau i defensa la pagesia, ens preguntem perquè
no accepta ni defensa el rocòdrom exterior del grup excursionista malgratenc. Vostès
prioritzen el passeig Marítim, ho ha dit clarament, 3 milions d’euros, però el rocòdrom
del grup excursionista malgratenc l’aparca. I en el superàvit del 2018, vostès també ja
han dit que anirà al passeig Marítim. Per tant, el rocòdrom exterior del grup
excursionista malgratenc, ERC l’aparca una altra vegada. Doncs ens sobta. Res més.
Per acabar, des del PSC creiem que hem fet propostes constructives, propostes
treballades, propostes de sentit comú. I sobretot, propostes de millora pel municipi.
Ens hem ofert a presentar-les, a dialogar-les, a negociar-les, fins i tot si no podien ser
incloses totes, que estiguessin incloses algunes. Però bé, ni això ha sigut possible.
Hauria sigut més còmode per nosaltres no fer ni propostes ni res i simplement criticar.
Però no, el que hem fet és intentar millorar el pressupost i treballar sobretot per
millorar el nostre municipi que és l’objectiu que hauríem de tenir tots per sobre de tot.
Però, malauradament, una vegada més, el govern es tanca en bloc, els quatre partits, i
no només es tanca a incorporar-les, sinó que fins i tot a sentar-se a la taula i a parlarne, i això és el més greu. I qui surt perdent al final no acceptant aquestes propostes,
no és el PSC que és el que les fa, sinó el conjunt de la ciutadania. I els haig de dir
clarament, per molt que vulguin vendre la moto de que són dialogants i oberts, aquesta
moto malauradament no els hi comprarà ningú.
Sra. Vega: jo seré molt curta, com sempre. Nosaltres vam votar en contra per una raó
molt simple i és que vostès tenien una partida a l’Associació de Municipis
Independents de Catalunya i tornarem a votar en contra, només per aquesta partida.
Sr. Roger: la Sra. Vega parla d’aquesta quota a l’AMI. Vostè ha manifestat a posteriori
de l’aprovació inicial del pressupost al debat que va haver-hi inicialment aquí per
aprovar el pressupost. Vostè no va parlar d’aquesta quota, n’ha parlat després en els
mitjans. Repassi l’acta del Ple. Li demano de manera humil, si no estigués això com a
mi em sembla a l’acta del Ple, com no pot ser d’altra manera, ho matisaré, però jo crec
que no va vostè manifestar això a l’aprovació inicial, sinó que després als mitjans va
fer-ho públic. Al Sr. Mercader, home, jo crec que els militants i simpatitzants d’ERC el
que els agrada és que la gent que els representem a l’Ajuntament, quan estem a
l’oposició ens comportem de manera propositiva i que si convé en algun moment
qüestionar qüestions ho fem amb argumentació i, quan estem al govern o formem part
d’un govern, el que és lògic és que siguem formals i elegants amb la gent que està
governant amb nosaltres, com crec que hem estat elegants amb la resposta que li
vàrem traslladar a aquest correu electrònic que, certament, a mi també em sorprèn,
però de tot se n’ha d’aprendre; un intercanvi de correus entre portaveus de diferents
formacions que estan al Consistori, cregui’m, no em molesta gens, perquè crec que la
resposta es podria llegir aquí, però a mi em sobta que s’hagi de fer públic que hi ha
hagut resposta en un sentit. És igual, no passa res, de tot se n’ha d’aprendre. Vostè
ens qüestiona el tema de la pagesia. Certament, aquest camí, que hi ha un vial que

està molt deteriorat i que hi va haver uns pagesos que van venir amb tota la legitimitat
a reclamar aquesta millora, però clar, d’aquest fet a afirmar que a ERC no ens
preocupa la pagesia, hi ha un bon tros. Vostè sap perfectament que s’està treballant i
que és molt probable que es pugui materialitzar. La regidoria de Pagesia està a punt
de tancar un espai agrari de la Baixa Tordera, conjuntament amb altres municipis de
l’entorn, que faran que el sector tingui un reconeixement a aquest territori com espai
agrícola i també, des de la regidoria d’Educació, s’està treballant en poder donar un
cicle formatiu a l’institut de Batxillerat, per tal que el jovent vegi al territori i la pagesia
un motiu de poder trobar una feina que sigui digna i que d’aquesta manera el Pla de
Grau i altres espais de l’entorn agrícola del municipi continuïn mantenint com ha estat
tradició en el nostre municipi aquesta activitat que produeix una sèrie de productes que
tenen reconeixement arreu del Principat i que s’exporten fins i tot a altres països.
Sra. Vega; jo escoltaré el Ple, però sé molt bé lo que vaig dir, vaig dir que no estava
en contra de cap partida, però que estava en contra de la partida de l’AMI i per això
votava en contra dels pressupostos. Vaig dir-ho en el Ple i ho buscaré. I espero,
perquè jo sé que vaig dir-ho, que vostè sigui la primera vegada que em pugui demanar
disculpes.
Sr. Roger: no sigui tan exigent, fa dos minuts li he dit que si s’ha de matisar no tindré
cap mena de problema en fer-ho.
Sra. Vega: vostè, en principi, m’ha deixat per mentidera. I això vostè té la costum de
fer-ho últimament, de dir: no ho va dir i ho diu després. No és la primera vegada que
ho fa. Tot i això ho he dit. Jo accepto que vostè defensi lo que tingui que defensar,
perquè a vostè li toca defensar lo seu i jo lo meu. I jo en aquell moment vaig dir que
votava en contra dels pressupostos per aquesta partida. No per la resta. I em ratifico. I
lo que no acceptaré és que em digui vostè que no ho he fet en un Ple i ho he fet en els
medis de comunicació. Que també ho he fet.
Sr. Roger: no cal que utilitzi la paraula mentidera. Escolti, vostè pot tenir o jo puc tenir
un moment puntual un record d’un fet que no sigui exactament el que estem
manifestant, però el que jo tinc en aquests moments és que vostè, en el Ple
d’aprovació, no va parlar en cap moment d’això. I dic també que si no és així, ho
matisaré, no passa res. Em sembla recordar que fins i tot alguna vegada li he demanat
disculpes, no passa res. No em suposarà cap mena de qüestió que no em deixi dormir
demanar-li disculpes si és el cas.
Sr. Serret: Sr. Mercader, si vol vostè pot enganyar a la ciutadania, però jo no ho faré i
el que no faré serà demagògia. Vostè fa demagògia, sento dir-li. Dir que aquests 3
milions del passeig Marítim es poden destinar a totes i cadascuna de les partides, de
les propostes que avui vostès porten, no és cert. I sinó expliqui’m com farà la
contractació de treballadors amb aquesta partida, com derivarà inversions a
contractació de capítol 1. Això no és viable i vostè ho sap. Per altra banda, ha
continuat explicant que hem fet contractacions de la mateixa manera que feien vostès.
Home, hem convocat dues places de treballadores socials com a funcionàries. Això
vostès no ho van fer. Dues places de treballadores socials que per poder crear una
nova treballadora social havien d’estar consolidades i deixar de ser interines, perquè
portaven anys i panys amb interinatge. I per tant, els processos administratius són els
que són. L’objectiu que es va marcar aquest govern era crear places consolidades que
permetessin ampliar nous llocs de treball a l’àrea de serveis a la persona i això és el
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que s’ha fet. Les dues treballadores socials que estaven interines i que no estaven
consolidades per llei primer s’havien de consolidar, per poder crear una nova
treballadora social. Per tant, ja tenim consolidades totes les treballadores socials com
a funcionariat. Aquestes treballadores socials que tenim com a funcionàries a l’àrea
bàsica de serveis socials, suposo que sap que es paguen a través del programa
complementari. Aquest programa, que se signa amb el Consell Comarcal no és un
conveni, és una subvenció que ve directa de l’àrea de Benestar Social de la
Conselleria de la Generalitat de Catalunya i que aquells ajuntaments majors de 20.000
habitants, que no és el cas de Malgrat, reben directament de la Generalitat. En el cas
d’aquells ajuntaments que són de menys de 20.000, com és el cas de Malgrat, aquesta
partida econòmica amb la que es paga els treballadors de l’àrea de serveis a la
persona amb un 66% i que el 34% del cost d’aquests treballadors recau en
l’Ajuntament, ve derivat a través del Consell Comarcal en aquells ajuntaments que han
fet una aposta per tenir una àrea de serveis a la persona, una àrea de serveis socials
pròpia, com és el cas de Malgrat. El que sí que li puc dir és que hem ampliat aquest
contracte programa i que hi ha una nova administrativa, des de fa un any, treballant
amb els expedients d’atenció domiciliaria, que són un servei en el que hem pogut
reduir de forma importantíssima la resolució dels PIES i del SAD, perquè hi havia una
llarga espera de resolució d’aquests expedients i això és una realitat. Aquesta persona
no està contractada amb un pla d’ocupació, no està contractada amb un conveni amb
el Consell Comarcal, com vostè ha dit, sinó que està contractada a través del contracte
complementari que és aquell contracte que l’Ajuntament té directa o indirectament amb
la Generalitat de Catalunya. Si ho expliquem, expliquem-ho tot. Si no ho saben, jo ja
els he dit abans que els convidava a que vinguessin i els explicava la nova situació i la
nova manera amb que es treballava des de l’àrea de serveis a la persona. Perquè el
que no és coherent, és que diguin coses que no són. Evidentment, hem continuat fent
contractes a través de plans d’ocupació, i és que s’ha de fer, perquè si la Diputació de
Barcelona o qui sigui, ens ofereix una subvenció per tenir més personal a l’àrea de
serveis a la persona, o en qualsevol de les àrees, perquè, des de foment de l’ocupació,
la Diputació de Barcelona permet que es contracti a moltes regidories doncs es
continuarà fent, i crec que amb això apostarà qualsevol govern, perquè com més
treballadors hi hagi per poder donar més serveis al nostre municipi, és evident que
s’ha de fer. Perquè sinó vostè també em criticaria que no es fan aquestes
contractacions, oi? Doncs això ho continuarem fent. Ara, no digui que no es fan
contractacions, tal i com li hem dit, perquè no és el cas. Si treballa per ampliar l'àrea
bàsica de serveis socials, perquè no complim la ràtio, de fet no la complim des de que
tenim més de 15.000 habitants, i han passat uns quants governs per aquí. Per tant, un
dels objectius era ampliar aquesta àrea bàsica i per fer-ho s’havien de consolidar
aquells treballadors que estaven amb un contracte d’interinatge. I això és el que ha fet
aquest govern, fer l’aposta per crear el funcionariat i per tant poder ampliar l’àrea , a
més, hem hagut de donar resposta a més de 1200 expedients que ens envien les
empreses i que, per tant, des d’aquest Ajuntament hem de treballar per les empreses
privades, per dir si són vulnerables o no les persones que es personen a l’àrea de
serveis socials, quan se’ls notifica. Persones que a lo millor ja no viuen en el nostre
municipi, però que hem de saber si hi viuen no hi viuen. S’ha de dedicar un seguit de
temps a resoldre un problema que no té el ciutadà ni l’Ajuntament, el tenen les
empreses privades i reclamen un seguit de factures que moltes vegades ha pagat
l’Ajuntament de Malgrat de Mar i que se’ls continua reclamant als usuaris. I això és el
que no és correcte, perquè el que no farem és pagar, per exemple, més de 60.000€ de
gas en factures sense saber si aquestes factures s’han cobrat, no s’han cobrat, o si
després les reclamaran, perquè resulta que el deute a l’usuari li continuen reclamant,

quan aquest Ajuntament n’ha pagat bastants. Això ho hem parlat vàries vegades amb
el govern, no ho estem disposats a fer. Perquè aquests 60.000 sí que són millor
destinats a altres partides com vostè deia, de serveis dels aliments, que si vol podem
anar entrant i al final acabarem explicant coses que segur no li agradaran de la partida
d’aliments, perquè, ja li he dit, deixarem de pagar altres serveis que estaven vinculats
a aquesta partida que no eren aliments. Alguns d’ells compromisos heretats d’altres
governs, fins i tot anteriors al seu d’alcaldia, perquè fa forces anys que s’està pagant
compromisos i formes de treballar en aquesta partida que no toquen. I el que s’està
fent és ordenar aquest servei, canviar i modificar el banc d’aliments amb un altre servei
molt diferent que ha de dignificar a les persones, però també ordenar com s’estan
portant aquestes partides econòmiques perquè no estaven ben fetes i això és una
herència que hem rebut del PSC. O sigui que si us plau, no vagi entrant en matèria
d’una cosa que al final s’hi farà mal, Sr. Mercader, de veritat que s’hi farà mal.
Sra. Casajuana: també s’ha d’explicar que de les al·legacions que formula el PSC,
nosaltres valorem moltes de les propostes i pensem que són propostes que vénen de
lluny. Sobretot, sí que hem de dir que ens incomoden una mica, quan diuen que són
les seves propostes. Pensem que aquestes propostes no són seves. Una proposta,
per exemple, de fer un pati al Mare de Déu de Montserrat, és una proposta de l’escola;
pensem que un pla de netejar grafits, quasi li podem dir que és una proposta de tota la
ciutadania. Això ho fan molt. Si es fa, ja sigui l’any que ve o d’aquí 10 anys, diré que es
fa allò que jo he dit que s’havia de fer, perquè era meu. No, escolti’m, hi ha propostes
que vénen de lluny. Aquestes propostes són propostes de tots i totes. La regidoria
d’Educació, quan engega un projecte, l’engegarà amb el consens de la comunitat
educativa. Difícilment, la regidoria d’Educació, almenys aquest temps, ha engegat cap
proposta que digui que és seva, perquè no és seva. Seria segregar les propostes i
segregar la feina d’aquells que estan, dia a dia, treballant en aquells espais. Per altra
banda, també s’ha d’explicar, en el pressupost del 16 i 17, la CUP pot ser que votés en
contra, eren els seus pressupostos o fins i tot que s’abstingués, però mai vam
presentar al·legacions, perquè sabíem perfectament que l’equip de govern defensava
aquests projectes i els plasmaven en un pressupost. No van presentar al·legacions per
responsabilitat, perquè aquestes al·legacions que vostès han presentat, tot i saber que
no tenen sortida legal, el que provoquen és un retard. Per exemple, el taller d’higiene
postural, que s’hagués pogut iniciar ja a les dues escoles públiques, no es pot
contractar perquè no hi ha un pressupost ferm, no és definitiu i com que no és definitiu
no ho podem contractar. També expliqueu això, si un pressupost d’un equip de govern
té alteracions, és un pressupost que diu: escolti, aquesta gent està gastant més el braç
que la màniga, home, per responsabilitat el partit de l’oposició ha de presentar
al·legacions, però presentar al·legacions, no sabem exactament perquè, sí, són per
presentar les que vostès diuen que són les seves propostes, que insisteixo, moltes són
propostes populars i propostes que vénen de lluny i propostes que moltes d’elles
s’acabaran fent al llarg del temps, és evident. Això, expliqui’m també el que suposa
que vostès hagin presentat aquestes al·legacions que vol dir un retard de coses que ja
es podien haver iniciat i no s’han iniciat. Per altra banda, parlar d’aquestes millores de
les escoles i tal i en un plenari, per exemple, perquè com que vostè sempre esmenta
les contradiccions, aquest és el govern que aboca tot al passeig Marítim i deixa les
petites coses, li recordo que aquests que sembla, que diu, que no li interessen les
petites coses, vam presentar una vegada una proposta d’obrir la segona línia de P3 al
Cubí i vostès van votar que no, que farem d’un gimnàs nou i un terra fantàstic si no hi
ha alumnes? També vam presentar una proposta per uns comptadors solidaris, li
sembla que això no és lluitar per les petites coses? No és lluitar que hi hagin 11
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famílies que tinguin aigua, de manera legal? Això són petites coses? Que són això?
Certament, és diferent quan un està a l’oposició que quan un gestiona, tota la raó.
Segurament, totes aquestes propostes les voldríem assumir tots els que estem aquí
asseguts, però cada cosa té el seu temps. També hi ha un passeig Marítim que s’ha
de fer, també hi ha altres projectes que s’han de fer. Al maig vindran eleccions i qui
vingui entomarà aquest, qui vingui farà els seus projectes, les seves coses. També hi
ha un superàvit, el superàvit ens ha servit a tots durant molt de temps per fer projectes
i per pagar-los. El superàvit ens ha servit per això, no estava al pressupost inicialment,
molts projectes, recordo alguna fase del Montserrat que s’ha pagat amb superàvit, no
s’ha pagat amb el pressupost inicial. I sí, una puntualització, quan s’esmenta el
rocòdrom, el rocòdrom, evidentment, que ha de ser del poble, però qui ha dit el
rocòdrom del GEM ha estat vostè, no jo. Precisament perquè no sigui el rocòdrom del
GEM i sigui el rocòdrom de tothom, segurament el gestionarà el GEM, clar que sí,
gestionar no vol dir ús particular, sinó trobar una sortida a aquesta despesa que serà
una despesa important. S’ha de travar bé. No sé si vostès ho tenien com una promesa,
nosaltres no. Parlat amb el Grup Excursionista Malgrat, evidentment que és una bona
cosa el rocòdrom, és un esport de salut, és una cosa que està molt associada amb el
respecte amb el medi, perquè un va a un rocòdrom i després va a muntanya i l’estima.
Però ho farem en el temps que nosaltres considerem que s’ha de fer, no en el temps
promès a aquesta entitat.
Sr. Márquez: respondré breument a la demanda que m’ha fet. El tema de solidaritat,
certament, és una demanda feta pel Consell. És una demanda traslladada a l’equip de
govern. És una demanda que els partits que assisteixen al Consell de Solidaritat han
traslladat a les seves bases. Sorgeixen preguntes que s’ha de resoldre i segurament
s’hauran de resoldre dins del propi Consell de Solidaritat, com s’ha estat fent fins ara.
El 0,7% que ens reclama des del Consell de Solidaritat, també s’ha preguntat en els
consells, en funció de què i comparat amb què, si del pressupost global, si trèiem
partides del personal, de quin 0,7% estem parlant? Ha de mantenir-se el 0,7 que
vostès diuen que es mantenia? També és cert que tot i fer aquell pressupost dels
56.000 €, sobraven diners dels projectes i de les subvencions que es donaven.
Segurament, l’equip de govern, en el moment de configurar tot el pressupost
municipal, això s’ha tingut en compte. Dins del Consell de Solidaritat, i coses que
també podrien haver demanat, és el tema del personal tècnic. No n’hi ha personal
tècnic al Consell de Solidaritat, no hi ha ningú que valori els projectes a nivell tècnic,
només es valoren a nivell econòmic. Això, també és una reclamació al Consell de
Solidaritat i això també implica uns diners i una contractació que, a dia d’avui, com
vostès ja sabran, tenim una llei (LRSAL) que ens contrau molt la capacitat de
contractar gent. Del Centre Cultural, m’hagués agradat, en el proper Ple, dins del punt
2, explicar-li que hem demanat una subvenció a la Diputació per fer un estudi, perquè
primerament s’ha de fer un estudi, que ens digui quines mancances tècniques hi ha. Hi
ha algunes que són molt evidents dins d’aquest Centre Cultural i els que es dediquen, i
ens dediquem, al món del teatre, les coneixem i les sabem. Ja les vam traslladar, en el
seu moment, a l’equip anterior de govern, a l’antic regidor. Les vam traslladar, vam fer
una visita, vostès, en el pressupost que portaven a aprovació. No les vam veure
tampoc. Ara tenim dos pressupostos, un per canviar tot el cortinatge del Centre
Cultural, que està malmès per l’ús i pel temps que porta en funcionament i ja tenim un
pressupost per intentar canviar-lo. De quina partida poden sortir aquests diners?
Poden sortir de la partida del manteniment que té l’àrea de serveis al territori o podria
sortir perfectament dins del superàvit. També hem fet una demanda i un pressupost
per canviar el tema dels focus. També aquest és un tema molt greu. Tenim focus que

potser, no és que estiguessin dins de la renovació que es va fer fa, gairebé, 15 anys,
sinó que venien del Centre parroquial. Han tingut molts anys per intentar canviar-los.
Els electricistes de les brigades de l’Ajuntament s’han fet un fart de canviar bombetes i
arreglar focus que, segurament, ara amb el sistema LED, per una banda ens
rebaixarien la quantitat de despesa elèctrica que consumeixen i ens facilitaria molt la
possibilitat de portar produccions teatrals al nostre municipi. Ja li dic, fa anys que
s’hauria d’haver fet aquesta millora i gràcies perquè sigui una de les seves propostes i
esperem que, més endavant, si governen o qui governi, les tingui en compte. Nosaltres
intentarem portar-les a terme abans de que acabi la legislatura. Pel que fa a la pista
polivalent. Perdoni que li respongui jo de la pista polivalent. És una pista polivalent que
tant serveix per esports com per cultura. Nosaltres, abans d’iniciar el procés de
contractació de la pista polivalent, - cal recordar que són uns diners que vénen de la
Mesa de concertació de la Diputació -, vam mirar diferents pistes polivalents, entre
elles la pista polivalent que hi ha al Pla d’en Boet, a Mataró, on ens va acompanyar la
regidora del PSC, i el tècnic d’urbanisme que s’encarregava d’aquesta instal·lació i ens
va aconsellar que abans de plantejar una pista polivalent, - pista polivalent de vegades
sembla que tingui que servir per tot i no és cert -, és una pista que segon els usos que
se li vagin donant s’haurà d’anar acomodant. Com li deia, a la pista que ens van posar
d’exemple al Pla d’en Boet, on governa el PSC amb el Sr. Bote que vostè coneix molt
bé, ens van dir que els serveis els compartien amb el pavelló del Pla d’en Boet i que
més endavant i en funció de l’ús que se li hagués donat a aquesta pista ja mirarien de
quina manera s’acabaria adaptant una següent fase. Comencem per tenir una pista
coberta que serveix tant per esports com per cultura i després ja anirem veient quins
usos se li van donant i quines modificacions s’han d’anar fent.
Sra. Serra: he intentat no fer jo la intervenció en aquest punt, per evitar allò que a
vostès els hi molesta molt i que a nosaltres ens agrada, però entenem que de vegades
cansa, allò de posar el retrovisor. Volia justificar, abans de res, el tema que deia del
correu. Jo no recordo si he rebut aquest correu, com a portaveu, segurament que si ho
diu és que sí, però deu fer bastantes setmanes i ara no ho recordo. El que sí que li puc
dir és que segur que no vaig entendre que hagués de contestar. En tot cas pensaria
que ens participava que havien entrat aquestes al·legacions. Em sap greu no haver-ho
fet, no vull semblar poc considerada, sempre que em fan un correu intento contestar-lo
i no ho hauria entès així. En segon lloc, a mi no m’ha agradat de la seva intervenció,
que l’he escoltat molt atentament i amb molt respecte, el tema de vendre la moto del
diàleg, de que són dialogants. No toca. Hem estat respectuosos i per nosaltres ho fem
perquè sabem lo difícil que és estar asseguts aquí, hem estat asseguts i també sabem
que vol dir fer al·legacions en positiu, ben redactades, estudiades i que després te les
deneguin. Tot i que quan les fèiem nosaltres, fèiem la feina de buscar les partides on
es podien trobar els diners, que això encara és una feina afegida. Sé lo que és que
ens diguin que no a una cosa que tu has presentat. Totes les propostes, en el nostre
cas, no les podien recollir perquè, per exemple, el tema del rocòdrom, que no vull
entrar-hi, precisament en el seu moment vam defensar que no ens semblava que fos
l’emplaçament idoni, perquè hi ha molts equipaments en aquell mateix punt. Qualsevol
proposta que haguéssim d’entrar en un pressupost, evidentment, hauria d’estar
basada en moltíssims estudis i replantejat molt bé aquest tema. És molt difícil que
puguem, el nostre grup, dir: vinga, posem la proposta del rocòdrom; primer, hauríem
de mirar de que estem parlant, perquè tampoc ho sabem. L’únic que li volia demanar
és que, ho faig des del respecte, és que defensin vostès lo que hagin de defensar,
però no intentin donar-nos massa lliçons de diàleg, perquè al·legacions en el Ple ens
hem atipat de fer-ne i, com dic, sabem la feina que porta i sabem el que és que ens
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diguin que no. A mi no m’agrada aquest to de que sembla que no escoltem cap de les
seves propostes, no és cert. Les hem mirat, però són propostes que totes necessiten
un estudi previ per ser incorporades a un pressupost, és que moltes no sabem ni de
que estem parlant, ni del cost que tenen, ni de realment qui les ha demanat. Moltes no
se’ns han fet. Sabem que van venir uns pagesos a demanar que els hi arregléssim un
camí, no fa tant temps, fa un parell de plens; potser li havien demanat a vostès i no
van fer res, a nosaltres aquesta proposta ens va arribar no fa massa. El govern
anterior potser sí...
Sr. Mercader: l’actual.
Sra. Ponsa: i l’anterior Sr. Mercader.
Sra. Serra: vostè ho podia haver fet ja. No ens allarguem en aquest punt, jo agrairia
que no em contestessin i que no intentessin allargar més aquest punt que estem al
punt número 3 i aquí ens hem quedat encallats i no hi havia motiu.
Sra. Ponsa: crec que ja tothom s’ha explicat. Vostè ha fet unes propostes, se li ha
donat una resposta i per tant ja passem a votació.
Sr. Mercader: Sra. Ponsa, és un minut.
Sra. Ponsa: no Sr. Mercader, es passarà a votació. Portem una hora en aquest punt.
Vostè ha explicat les seves propostes, s’ha estat 30 minuts explicant les seves
propostes, molt bé per la feina que ha fet, però tenim molts més punts, ens en queden
encara 8.
Sr. Mercader: per això, jo em comprometo, un minut.
Sra. Ponsa: passem a votació. Sr. Secretari.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 31 de gener de 2019.
Vista la proposta de l’alcaldia, de 24 de gener de 2019, el Ple, per deu vots a
favor (JxM, ERC, PDC i CUP), un vot en contra (PP) i sis abstencions (PSC),
acorda:
Primer. Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal del Partit del
Socialistes de Catalunya pels motius que figuren en l’Informe de l’Interventor
Municipal.
Segon. Aprovar definitivament el Pressupost General per a l’exercici 2019, que es
detallen a continuació :
Pressupost d’ingressos:

Pressupost de despeses:

Tercer. Aprovar les bases d’execució del pressupost.
Quart. Inserir anunci del Pressupost definitivament aprovat, resumit per capítols en el
Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè. Remetre còpia del pressupost, definitivament aprovat, a l’Administració de
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
4. - Reconeixement de crèdits l'Àrea de Cultura, exercici 2018.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190207&punto=4
Antecedents
1) En l’exercici 2018, s’han realitzat una sèrie de serveis i subministraments per
diversos proveïdors, sense haver-se fiscalitzat prèviament els actes que donen
lloc al reconeixement de les obligacions derivades de les esmentades
prestacions, i per tant, prescindint del procediment legalment establert.
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2) Es presenten a aquesta Intervenció diverses factures emeses en forma legal
que detallen les prestacions realitzades per diversos proveïdors que originen
una obligació legal de procedir al seu pagament, ja que en cas contrari s’
originaria un enriquiment injust per a l’Administració. Les factures són les que
es detallen en l’Informe d’Intervenció.
3) Al pressupost vigent de l’exercici s’ha consignat el crèdit adient i suficient que
prové de les modificacions pressupostàries fetes el desembre de l’any 2018,
per poder reconèixer les obligacions que donen lloc a la tramitació del present
expedient.
4) Consta a cada una de les factures la conformitat de la responsable de l’àrea
acreditant la prestació efectiva del subministrament o servei, amb el vistiplau
del Sr Regidor.
En data de 28 de gener del 2019 l’Interventor ha emès Informe de “Fiscalització de
l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’àrea de cultura”
Obert el torn d’intervencions
Sr. Roger: sobre aquest punt, cal dir que, l’àrea de Cultura, les últimes setmanes de
l’any ha de fer front a totes les despeses que es generen durant la festa major de Sant
Nicolau i també algunes activitats que s’organitzen per festes de Nadal. Aquest govern
va preveure que amb la modificació pressupostària que es va fer, durant aquest mes
de desembre, es donava cobertura a aquestes necessitats de liquiditat. El que ha
succeït és que aquesta modificació de pressupost no ha pogut ser efectiva, perquè era
molt justa al calendari i ens hem anat ja a l’exercici del 2019. El que sí que es fa és un
seguiment, tal i com l’informe d’intervenció recomanava. El que s’ha fet, aquests dies,
ha estat buscar la manera de que, si en algun d’aquests casos de factures, faltava
algun informe tècnic o algun requisit, doncs es fessin des de l’àrea de Cultura els
preceptius informes. En aquest cas, la majoria d’ells tenien aquestes despeses al
darrere, ha generat anteriorment uns informes de necessitats que com deia es
preveien cobrir amb aquesta modificació pressupostària i que al no haver estat així, el
que fem ara és aprovar durant el 2019, amb el que hi ha de pressupost del 2019 s’hi
podrà fer front.
Sr. Ortiz: des del grup municipal socialista, ens manifestem ingratament sorpresos per
aquest punt que es porta avui al plenari. Diem ingratament sorpresos ja que, de la
lectura de l’expedient emès per la intervenció, es desprèn amb total contundència que,
des de la regidoria de Cultura, s’han dut a terme una sèrie de contractacions de
serveis, sense que el departament d’intervenció en tingués constància i sense haver
partida pressupostària a la regidoria, per fer front als pagaments d’aquests serveis. La
regidoria ha prescindit del procediment legal, que és presentar una informe o un
expedient a intervenció, informant detalladament de les despeses que la regidoria
esperava contractar. La gravetat del fet no és una altra que les partides de la regidoria
estaven exhaurides a final d’any i no tenien crèdit, dit en paraules planeres: han gastat
el que no tenien al pressupost i l’Ajuntament es veu obligat, ara, a reconèixer aquest
deute al plenari i, òbviament, a respondre econòmicament imputant la despesa al

pressupost de l’any 2019. El mes d’octubre va passar pel plenari una modificació
pressupostària de 33.250 € destinada a la regidoria de Cultura, el Sr. Márquez ens va
fer una llarguíssima intervenció detallant les activitats que s’havien dut a terme, les que
s’estaven duent i les que es durien, seguint el Pla Cultural. Ens va dir també que li
sobraven diners d’altres partides i donava a entendre que amb la modificació ja cobria
totes les activitats fins a finals d’any. La sorpresa ha estat que no era veritat. Com
podia demanar 33.250 € si li faltaven 58.000 €. Això demostra que s’han contractat
serveis sense tenir un control del pressupost. Això és greu i poc ètic. Greu perquè s’ha
saltat un procediment legal, com és informar a intervenció fent una reserva de crèdit,
mitjançant un expedient tal i com marca la llei. Poc ètic, ja que vostè demostra ser poc
seriós i rigorós amb el control de les finances de la seva regidoria. Recordi, i em sap
greu dir-li, però és que l’hemeroteca és així, vostè era aquell d’aquelles frases quan
estava a l’oposició, de si llums i taquígrafs, que si havíem de treure les alfombres, que
si la foscor, etc.. Jo recordo que, al mes d’octubre, quan va presentar la modificació, jo
personalment, el vaig encoratjar a fer un pressupost rigorós pel 2019, ja que ara que
tenia un rodatge, seria la manera d’evitar les modificacions. Vostè va assentir dient
que esperava tenir el consens de l’equip de govern perquè així fos. El consens, pel
que es veu, no l’ha tingut, perquè la partida en la que vostè parteix de Cultura, no es
sembla a la que acabarà, això és un altre tema. Veig que no m’ha de fer gaire cas i no
cal que li recordi, Sr. Márquez, que un regidor actua amb diner públic i això mereix
rigor i responsabilitat, que avui es demostra que no s’ha tingut. Per això el nostre vot
serà en contra.
Sra. Casajuana: l’expedient de contractació està fet del 14 de novembre del 2018, de
la majoria d’aquestes despeses, que totes són de la festa de Sant Nicolau, el 6 de
desembre. Hi ha un informe de contractació, per part de la tècnica, la persona
encarregada de la contractació i un informe de l’òrgan de contractació signat per
l’alcaldessa. Fa poc, vam parlar d’un expedient que era l’Eternal Running. Es va fer
l’Eternal Running i es va demanar moltíssim aquest expedient i es va explicar que
l’Eternal Running s’havia de fer aquell dia concret, sinó es perdia aquesta oportunitat.
Tots ho sabem que hi havia diners suficients per poder dur a terme aquesta activitat
que a tothom, crec, que li va agradar moltíssim. Aquí ha passat una mica el mateix. Hi
havia unes modificacions pressupostàries que es van fer abans d’acabar l’any 2018
que anaven a pagar tota aquesta despesa. El que no podíem fer era canviar el dia de
la festa major.
Sra. Ortiz: jo m’he llegit l’informe d’intervenció amb moltíssima detenció. Darrere de
l’informe d’intervenció hi ha una llista de factures. El que no es pot canviar,
evidentment, és la data de la festa Major. El que sí es pot fer és un pressupost rigorós i
es pot fer una previsió per part de la regidoria. Això és evident. A mi no em serveix que
em digui que l’expedient estava fet, probablement estaria fet, com estan fetes
moltíssimes coses. Una cosa és que estigui feta i una altra cosa és que estigui
contemplat dins del pressupost que té la regidoria que és una cosa molt diferent.
Sra. Casajuana: l’informe de contractació està fet abans de fer aquesta despesa. Això
és el 14 de novembre del 2018. En aquest expedient, jo no veig cap informe
desfavorable d’intervenció, jo no el veig, primer punt. Segon, que s’hagi fet la despesa
i s’hagi consolidat el diner per pagar aquesta despesa amb posterioritat a aquesta
modificació pressupostària, és així, però els diners hi eren. Em sembla que no és la
primera vegada que ha passat, sí que és la primera vegada que passa per Ple. Aquest
expedient de contractació hauria d’haver estat aprovat per Junta de Govern local? Sí,
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però tampoc té un informe negatiu d’intervenció. Vostè mira l’informe d’intervenció, miri
també l’informe del regidor d’Hisenda, en el que fa esment a aquest expedient de
contractació que va ser enviat a intervenció. Insisteixo que no hi ha informe
desfavorable d’intervenció.
Sra. Ortiz: l’únic que li puc dir és que això és la primera vegada que passa i la festa
Major passa cada any. Després jo volia fer un apunt per la Sra. Ponsa, com a màxima
responsable d’aquest Consistori. Suposo que ha llegit detingudament l’expedient emès
per l’interventor. Vaig directament al punt número 6: s’hauria de procedir al
reconeixement de crèdit, que és el que estem fent ara per poder pagar les factures,
sense perjudici d’exigir les responsabilitats corresponents, prèvia convalidació
administrativa de les actuacions a efectuar per l’òrgan administratiu corresponent. La
meva pregunta és: com a màxima responsable que és vostè del Consistori, quina
mena de responsabilitats pensa exigir?
Sra. Ponsa: de fet s’exigeix a la tècnica que dintre d’aquests 15 dies, tal com diu la
proposta del regidor de serveis econòmics, arribi una justificació en aquests
expedients. Això és el que s’ha reclamat. Sra. Ortiz, vostè sap perfectament que han
passat moltíssims expedients per Junta de reconeixements de crèdits. Com vostè sap,
ja hi havia una proposta feta des del mes de novembre, trobo que això ja és anar per
un altre camí que ara mateix no toca.
Sra. Ortiz: ja m’ha explicat que hi havia una proposta, però de res serveix que hi hagi
una proposta, el que ha d’haver-hi és un crèdit guardat dintre de la partida, tal i com
marca la llei, que és el que vostè sembla que no vol entendre. Jo no vaig per cap camí,
quan he estat regidora d’Hisenda, he procurat que tot es faci dins de la legalitat. És
ben cert que, moltes vegades hi ha modificacions, però una com la que està passant
ara, després d’haver tancat l’any, no havia passat mai. A més li diré una altra cosa,
com és possible, això li pregunto al Sr. regidor d’Hisenda, que nosaltres el dimarts
tinguéssim un expedient amb una quantitat de la relació de factures que pujava 28.000
i pico d’euros i ara resulta que el passa pel plenari amb 25.000 €, quan la relació no és
la mateixa. Nosaltres vam anar a la Comissió Informativa i vostè no ens va informar de
res.
Sr. Roger: les Informatives veig que sempre són motiu de que aquest regidor es posi
en el punt de mira. Jo haig de manifestar, d’entrada, que quan vaig a les Informatives
és a títol voluntari, perquè no formo part d’aquesta Comissió. Haig de dir que el que es
va fer, seguint l’informe de l’Interventor, és fiscalitzar els expedients. És el que varem
fer, i varem trobar una diferència de 3.000 €, que jo vaig voler que quedés
contemplada en el moment de passar per la Comissió Informativa, perquè el que
passes a la Informativa fos, exactament, el que està passant avui per Ple. Simplement
aquesta és l’explicació que jo li puc donar.
Sra. Ortiz: si vostè ha volgut que consti, em sembla perfecte, però no ens va informar
de res i vostè estava allà.
Sr. Roger: jo no sóc membre de la Comissió Informativa i vostès tenien allà un
representant de Serveis Econòmics, el responsable en aquest cas el Sr. Interventor,
que si ell en aquells moments no els hi va voler donar explicacions, com ha fet moltes
vegades amb molts expedients que van a la Junta de Govern, jo no puc donar-li cap
més explicació que aquesta.

Sra. Ortiz: no em serveix la resposta, perquè vostè ha signat aquest expedient. Ho
sento, nula de pleno derecho.
Sra. Vega: hi ha una qüestió que sí que és veritat, pot haver-hi una errada personal, i
és que, vostès a l’expedient, - a mi l’expedient no me’l van donar el dia de les
Informatives, m’ho van donar a l’endemà -, eren de 28.000 € i jo m’he enterat avui que
eren de 25.000 €. Dit això, pot ser un error humà, que tampoc costa res dir que va ser
un error humà, es diu i punto, jo no entraré en aquest tema. En el tema que jo vull
entrar, és que això no ha passat mai, per molt que vostès diguin que sí, jo en el temps
que vaig governar no va passar mai. Hi ha unes paraules que a mi em sobten molt que
posa: a l’exercici 2018 s’han realitzat una sèrie de serveis i subministraments per
diversos proveïdors sense haver-se fiscalitzar, prèviament, els actes que donen lloc al
reconeixement de les obligacions derivades de les esmentades prestacions i per tant
prescindint del procediment legalment establert. Dit això vostès poden dir el que
vulguin però l’informe és el que és. Hi ha una altra qüestió que s’ha de tenir en compte,
jo estic molt d’acord que vostès vegin l’informe, el dia 30 de novembre i que tal i que
qual, però vostès el dia 13 d’octubre van fer una modificació pressupostària, jo no crec
que vostès, en una setmana, no contractin a la Meravella, vostès no contractin una
sèrie de coses, perquè vostès això en una setmana no ho fan, no ho fa ningú, perquè
vostès saben que ells tenen una sèrie de dies que ho tenen que fer. Vostès ens poden
dir el que vulguin i nosaltres tenim d’acceptar el que volen, cap problema, perquè
vostès governen i nosaltres estem a l’oposició i tenim que dir el que tenim que dir. Ara,
hi ha una qüestió que vostès no poden negar, és que no és legalment establert lo que
vostès han fet.
Sra. Casajuana: els polítics fan política, els tècnics fan informes i hi ha la gent, els
funcionaris, que treballen. Quan entren factures en aquest Ajuntament, nosaltres no
les entrem. Aquesta diferència que vostè diu, per què és? Perquè, quan nosaltres
veiem aquest informe, on hi ha una despesa de 28.000 €, el primer que fem és agafar
tots els expedients de contractació i mirar i puntualitzar cada despesa i n’hi havia una,
que ascendeix a 3.267 €, que és de Joventut, estava pagada han anterioritat, per tant
s’havia de treure. Per això es resta. Que poden haver-hi errors? Després vagi i li
pregunti, està descomptat, si està descomptat perquè és? Ho he pagat jo? Ho ha
pagat vostè? No. Data, 20 de novembre de 2018. Jo entenc que vostès mirin un
informe d’intervenció i manifestin això, però també hi ha un treball de camp, també
poden preguntar si hi ha expedients de contractació, també poden mirar cada factura
que correspongui amb aquesta i no correspongui a una altra. Això és el que varem fer.
I amb plena sinceritat, després d’haver fet tot això, el regidor d’Hisenda emet aquest
informe i diu: hi ha expedients de contractació que els tinc, que són tots aquests
referents a Sant Nicolau i que no hi ha informe negatiu d’Intervenció, però potser hi ha
un parell de despeses que s’han de refer d’aquest expedient i es demanen, com es va
demanar l’informe d’Eternal Running. Els diners, es va contractar sense tenir partida
pressupostària? Hi havia modificacions pressupostàries que s’havien de fer i executar.
Que van entrar en vigor amb posterioritat a la despesa? Potser que entressin amb
posterioritat a la despesa. Potser. Però l’expedient de contractació, és que hi ha dos
coses diferents, un contracta seguint el procediment contractual, és a dir, demanant
diferents ofertes, etc., etc., i això hi és, es fa el mateix servei dintre del mateix any, els
diners vénen i es paguen. Això és així.
Sra. Vega: Sra. Núria, no és per res, no s’ho agafi malament, vostè em diu que la
factura aquesta estava pagada el 30 de novembre, llavors expliquin perquè posa data
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d’entrada el 7 de desembre. La factura de 3.267 € que vostès han tret m’ha dit que
estava pagada del 30 de novembre, però vostès tenen aquí una factura que posa, el 7
de desembre, que és l’actuació de la Banda del coche rojo, el día 7 de desembre del
2018. Llavors, una de dos, o no sap el que ens està explicant o ens està intentant
tapar una cosa que s’ha fet malament. Reconegui que potser s’ha fet malament. No
em vengui la moto de que vostè el dia 30 paga una factura d’un event que es va fer el
dia 7 de desembre perquè llavors encara l’està fent més grossa.
Sra. Casajuana: primer, jo no pago res, perquè això és un Ajuntament i això són
diners públics; segon, no sé si es va pagar el 7, el 6, el 8 de desembre, jo dic que la
diferència que vostès diuen: d’abans 28 i ara 25, es deu a que hi havia una factura de
3.267 € que estava pagada, que vostè mateixa acaba de dir que estava pagada.
Sra. Vega: el 7 de desembre.
Sra. Casajuana: doncs el 7 de desembre, amb data anterior a fer aquest informe. Està
pagada o no està pagada aquesta factura? Qui descompta aquesta quantitat del total?
La descomptem nosaltres o la descompta l’informe d’intervenció? Si l’informe
d’intervenció descompta aquesta quantitat és perquè ha comprovat que aquesta
quantitat ja està pagada.
Sra. Vega: és que vostè em treu la despesa de Cultura, però me l’està passant a
Joventut. M’està dient que és de Joventut, que està pagada el 7 de desembre i ara me
l’està canviant de Cultura.
Sra. Casajuana: si vostè li dona fiabilitat, com li dona, a l’informe d’intervenció, perquè
esmenta molt el tema legalitat, l’han de donar per bo tot ell. Tot ell vol dir que
inicialment hi havia unes factures que ascendien a 28.000 i ara 25.000. Vagi a
l’Interventor i pregunti perquè abans hi havia 28.000 i ara 25.000. És ell qui ho diu, no
nosaltres.
Sra. Vega: he dit al començament, que els 3.000 € no tenien importància, perquè un
error humà es pot fer, correcte? Sí o no. Sr. Ramir, ho he dit o no ho he dit. Tampoc ho
ha escoltat? Gràcies. M’alegro molt que estiguem a un Ple i no ho escolti, molt
agraïda. Dit això, vostè, a més a més, em diu que aquesta factura del 30 de novembre,
ho ha dit vostè, potser no s’ha donat compte, de l’informe del 30 de novembre surt que
està pagada. Vostè em pot dir que l’ha canviat, perquè està canviant de cartera,
correcte, s’ha passat a Cultura i resulta que no és Cultura, que és Joventut, pot ser
veritat o no és veritat, jo no ho sé, jo el que vostè ha explicat, vostè diu: a l’informe del
30 de novembre ha sortit que aquesta factura està pagada. Jo li torno a dir, si vostè
em diu que és del 30 de novembre i l’actuació es va fer el 7 de desembre, jo em refio
del que vostè ha dit, el 7 de desembre, llavors estan fent una cosa que no té sentit. És
igual, ja està, igualment l’únic que passa és que està mal fet. L’informe no és positiu i
això és el que tenen vostès que assumir, que l’informe de la intervenció posa: el
procediment no és el legalment establert. A partir d’aquí vostès és el que tenen que
acceptar. Que vostès no han fet les coses legalment.
Sra. Ortiz: jo sé l’intringulis del que estem parlant, l’error d’aquesta factura dels 3.000
€, m’he llegit l’informe d’intervenció fil per randa, el que diu l’informe d’intervenció és
molt clar Sra. Casajuana. No em vingui que si hi havia un informe de contractació que
si no sé què. Vostè és una lletrada, vostè llegeix informes i en tres segons en té prou,

però nosaltres necessitem una setmana i vostè sempre ens ho tira en cara, però a mi
amb les matemàtiques no me les donarà. Per fer una despesa tu has de tenir una
previsió. Si tu no saps lo que tens a la partida i vas gastant i no controles, al final
passa el que passa. Jo només desitjo que les finances de casa seva les portin una
mica més acurades que la de la regidoria.
Sra. Casajuna: per matisar, lo del 20, perquè jo no sóc especialista, tampoc en
economia, però el 20 novembre és fa una reserva dels diners per poder procedir al
pagament d’aquests 3.267 €. Ja ho sé Sr. Vega, és que jo no sé d’economia tant com
vostè, això és una reserva dels diners i posteriorment es paga la despesa. Quan es
paga? No ho sabem perquè nosaltres no ordenem els pagaments de les coses. No ho
sabem. Tot s’aprova en els espais que s’ha d’aprovar. Insisteixo, l’expedient de
contractació estava fet i no ens consta cap informe negatiu.
Sra. Vega: Sra. Núria, jo no li estic dient que jo sàpiga més o menys d’economia, l’únic
que dic és que vostè ha dit que estava pagada, simplement. Si vostè diu: ho canviem,
ja està, simplement és això.
Sra. Ponsa: Sr. Secretari passem a votació.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 31 de gener de 2019.
Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, de 31 de gener de 2019,
el Ple, per vuits a favor (JxM, ERC i CUP), set vots en contra (PSC i PP) i dues
abstencions (PDC), acorda:
Primer. Aprovar el reconeixement dels crèdits abans esmentats i demanar a la
Regidoria de Cultura que elabori els expedients de justificació de la contractació i
aprovació de les factures dels serveis corresponents a les factures annexades en
l’Informe d’Intervenció en el termini de 15 dies, exceptuant la justificació de l’expedient
de la Festa Major de St. Nicolau donat que la aquesta ja està signada en data de
22/11/2018.
Segon. Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2019 els corresponents crèdits
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que consten en l’Informe d’Intervenció.
Tercer. El present informe constarà i formarà part de l'Informe que sobre la liquidació
del pressupost del present exercici ha d'emetre la Intervenció en aplicació del 191.3
del TRLRHL i s'incorporarà, addicionalment, a l'expedient que sobre el Compte
General ha de formar i redactar la Intervenció en aplicació de l'article 212.2 del
TRLRHL.
5. - Dació de compte de l'Informe de morositat corresponent al quart trimestre de
2018.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190207&punto=5
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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 quart
trimestre de 2018.
D’acord amb els registres comptables de l’Ajuntament la informació relativa als
pagaments realitzats, durant el quart trimestre de 2018 és :

Pagaments realitzats en el trimestre

Pagaments realitzats durant el trimestre dins termini legal
Pagaments fora termini
Pagaments totals 4t trimestre

Període
mitjà de
pagament
(dies)
25,21
25,21

Nombre de
pagaments
1.525
21
1.546

Import total

2.029.199,50
174.187,11
2.203.386,61

%

92,1%
7,9%
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
Pendent pagament al final del trimestre dins termini legal
Pendent pagament al final del trimestre fora termini legal
Pendent de pagament total 4t trimestre

Període
mitjà de
pagament
(dies)

Nombre de
pagaments

10,93
10,93

298
5
303

Import total

538.447,56
1.251,10
539.698,66

%

99,8%
0,2%
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 d’acord amb el registre de factures, que s’hagi produït 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.
Període
Factures o documents justificatius que al final del
mitjà
trimestre, hagin transcorregut més de tres mesos
operacions
des de la seva anotació en el registre de factures i
pendents
no s'hagin tramitats els corresponents expedients
reconeixeme
de reconeixement de l'obligació
nt
132,59

Número

Import total

2

354,14

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.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Roger: donar compte d’aquest últim trimestre de l’any. Els pagaments s’han fet en
termini de 25 dies. Recordar que el termini establert per la llei és de 30, per tant estem
dintre d’aquesta llei. També dir que l’Ajuntament no ha hagut de satisfer cap mena
d’interès de demora per incomplir cap termini de pagament.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 31 de gener de 2019.
Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, de 28 de gener de 2019,
el Ple pren raó de l’informe d’intervenció, de 28.1.19, corresponent al quart
trimestre de 2018.
6. - Modificació puntual del POUM per reajust de sistemes públics a l'àmbit del
CAP "Josep Torner i Fors"
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
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http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190207&punto=6
Antecedents
L’arquitecte municipal i cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha redactat per
encàrrec de l’equip de govern una proposta de “Modificació del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal per reajust de sistemes públics a l’àmbit del CAP Josep Torner i
Fors”.
Consideracions jurídiques
En data 28-1-2019, la Cap de la Unitat Administrativa de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat ha emés l’informe següent:
“1. Normativa aplicable
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (TRLUC)
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme (RLU)
- Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de Plans i Programes, en tot allò
que no s’oposi a la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental.
- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l’impuls de
l’activitat econòmica.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques
2. Anàlisis de la proposta:
a) Objecte:
Aquesta Modificació del POUM té per objecte:
- Esmenar un error de dibuix de la delimitació de la parcel·la d’quipaments
municipals que deixa una porció del CAP ja existent en la zona verda contigua
perquè el dibuix de l’edifici en la base cartogràfica és incorrecte.
- Esmenar la delimitació de l’àmbit d’equipaments en els fronts dels carrers Mossèn
Fèlix Paradeda, Tarragona i Can Feliciano que presenta incoherències respecte de
la realitat ja construïda.
- Reajustar les delimitacions de les zones verdes de l’àmbit segons la realitat
topogràfica, així s’elimina l’equipament de Can Feliciano que va ser enderrocat
l’any 2005 i s’incorpora com zona verda una finca adquirida per l’Ajuntament al
final de carrer Riera.
- Ajustar l’àmbit d’quipaments que ocupa tota la illa situada entre l’avinguda Costa
Brava i els carrers Mossèn Fèlix paradeda, Tarragona i Can Feliciano d’acord amb
el criteri de qualificar les voreres com a vialitat i la resta com a zona verda o
equipament.

b) Documentació:
L’art. 59.1 del TRLU preveu la documentació que haurà d’integrar un pla d’ordenació
urbanística i l’art. 118.4 RLU, estableix que “Les modificacions dels plans urbanístics
han d’estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de
la modificació. En tot cas, han d’incorporar l’informe ambiental corresponent les
modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles
altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi
d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació
vigent.”
La Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, estableix les regles aplicables fins que la
Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013. En l’apartat 6 disposa:
“6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic,
s’estableixen les regles següents
c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes
significatius que produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat
avaluats en el planejament urbanístic general:
Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra a que
es refereix només a sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic general
avaluat ambientalment.
Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la
lletra a que es refereixen només a sòl urbà.”
Aquesta modificació de planejament urbanístic afecta només a sòl urbà i no està inclòs
en l’apartat quart de la lletra a) (modificacions dels plans urbanístics que estableixin el
marc per a la futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació
d’impacte ambiental o que puguin tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa
Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en altres espais del Pla
d’espais d’interès natural). Tampoc no és cap supòsit dels previstos a l’art. 7 de la Llei
6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes. Per aquest motiu no ha d’ésser
objecte d’avaluació ambiental estratègica.
Aquesta modificació consta de document urbanístic que inclou la memòria, proposta
de modificació, i plànols d’informació i ordenació. La documentació es considera
suficient atenen la finalitat, contingut i abast de la modificació.
També consta la identitat i titulació del professional que l’ha redactat, d’acord amb el
que exigeix la Disposició Addicional 13ª del TRLUC.
c) Procediment:
L’article 96 del TRLUC preveu que la modificació de qualsevol dels elements d’una
figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació, amb les especialitats següents:
“b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o
d’equipaments esportius resten subjectes al procediment que estableix l’article 98; en
el cas de manca de resolució definitiva dins de termini, s’entén denegada la
modificació.”
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L’art. 98 TRLUC preveu que: “1. La modificació de figures del planejament urbanístic
que tingui per objecte alterar la zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures, les
zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com
a sistemes urbanístics generals o locals ha de garantir el manteniment de la superfície
i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació.”
El procediment a seguir per la tramitació d’aquesta modificació del POUM serà el
previst a l’art. 85, 98 TRLU, i 23 del RLU, i comprèn
1. Acord d’aprovació inicial de la Modificació del POUM per l’Ajuntament de Malgrat
de Mar, com Administració Urbanística actuant.
2. Informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’anuncis en el
Diari Oficial o Butlletí Oficial de la Província, i un dels diaris de premsa periòdica de
més divulgació en l'àmbit municipal, tauler d’edictes de l’Ajuntament i seu
electrònica municipal. L’edicte concretarà el termini d’exposició al públic, l’adreça i
l'horari de l’oficina o dependència en la qual es pot exercitar el dret d’informació,
així com si s’escau, les dades per a localització del projecte per mitjans telemàtics.
3. Petició d’informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials,
els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi
una de més llarg (art. 85.5 TRLUC). Caldrà demanar informe a:
- Comissió d’Urbanisme de Barcelona
4.

Concessió d'audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb el
del municipi que és objecte del pla (art. 85.7 TRLU). A l’art. 117.3 RLU es preveu
que en les modificacions puntuals el tràmit d’audiència als ajuntaments el terme
municipal dels quals confini amb l’àmbit de la modificació es concedirà si s’escau.
Considerant l’objecte i abast d’aquesta modificació que només suposa un reajust
de qualificacions en sòl urbà no és necessari atorgar tràmit d’audiència als
municipis veïns.

5.

Aprovació provisional: un cop acabat el termini d’informació pública es procedirà a
l’estudi i resolució de les al·legacions que s’hagin presentat i dels informes rebuts,
i l’Ajuntament resoldrà sobre l’aprovació provisional del document, confirmant o
introduint les esmenes que siguin procedents.

6.

Aprovació definitiva: El Conseller de Territori i Sostenibilitat amb l’informe previ
favorable de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona i la de Catalunya. El
conseller/a de Política Territorial i Obres Públiques, no obstant el que disposa
l'article 98.2, en el cas que un terç del nombre legal de persones membres de la
Comissió d'Urbanisme de Catalunya ho sol·liciti, ha de sotmetre l'expedient de
modificació a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. En aquest supòsit, la
resolució definitiva de l'expedient correspon al Govern i només pot ésser
aprovatòria si l'informe de la Comissió Jurídica Assessora és favorable. (art. 98.3
TRLUC).
La resolució definitiva ha de ser adoptada en el termini de dos mesos des de
l’emissió del darrer informe. (art. 98.4). En cas de silenci administratiu s’entén que
la modificació ha estat denegada.

d) Competència i quòrum:
D'acord amb l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local,
modificat per la Llei 11/1999, (LRBRL) serà competència del Ple l'aprovació inicial del
planejament general.
De conformitat amb l'art. 47.2.ll) de la LRBRL, els acords que correspongui adoptar a
la corporació en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la
legislació urbanística, requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número
legal de membres de la Corporació, és a dir, 9 vots favorables a la proposta d'acord,
donat que el número legal de membres de la Corporació és de 17.”
En data 28-1-2019, el Secretari ha emés nota de conformitat a l’informe jurídic anterior.
Obert el torn d’intervencions
Sra. Castellà: per posar en antecedents, l’any 2005 es va aprovar definitivament el
text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona i el 22 de novembre entra en vigor el POUM actual. El 2013 es va fer la
cobertura del tram de la riera de Can Feliciano i l’acabament de la urbanització d’aquell
sector. El 2014 es va adquirir la finca del carrer Riera número 37, per ser destinada a
espais lliures públics. El 2014 es va aprovar, definitivament, pel Ple de l’Ajuntament la
modificació del Pla especial del sector d’equipaments de Can Feliciano. Els motius que
fa que portem avui aquesta modificació puntual del POUM són varis. Primerament, dir
que la delimitació de sistemes urbanístics, espais lliures, sistema viari i el sistema
d’equipaments en l’àmbit del CAP presenten els ajustos i incorreccions que es van
detectar amb posterioritat a l’aprovació del POUM. En concret el braç nord de l’edifici
del CAP queda afectat per la delimitació dels espais lliures adjacents, és a dir, una part
de l’actual CAP està dins d’aquests espais lliures adjacents, que són espais verds. El
Servei Català de la Salut ha encarregat la redacció del projecte d’ampliació del CAP i
del mateix es preveu l’extensió de la planta pis actual a la totalitat de l’espai ocupat per
la planta baixa, és a dir, fan una planta més per la seva ampliació. Aquesta actuació
agreuja la situació actual i comporta l’impossibilitat d’atorgar la llicència corresponent
al Servei Català de la Salut per portar a terme aquesta ampliació, perquè ocupa més
espais lliures. La finca on s’ubica el CAP amb la qualificació de sistemes
d’equipaments està incorrectament delimitada, tant al front de l’avinguda Costa Brava
com al del carrer Can Feliciano. Fet que es posa de manifest a partir de la topografia
actual, és a dir, amb la topografia actual es posa a sobre el projecte del CAP i es troba
aquesta incorrecció. També hi ha desajustos en la delimitació de la parcel·la de
l’Institut. La delimitació entre el vial i l’espai lliure, en el tram de la riera i de Can
Feliciano, no es va concretar fins que no es va urbanitzar en el 2013. Es proposa, amb
aquesta modificació, reajustar aquestes delimitacions d’espais lliures i de zones verdes
i d’equipaments segons la tipologia actual. A més dels ajustos, hi ha dues
modificacions originades per actuacions municipals que també s’han d’actualitzar en el
POUM. Es modifica l’equipament, amb la finalitat de destinar-ho a espais lliures i es
qualifica com espais lliures, l’àmbit que havia ocupat Can Feliciano, que es va
enderrocar anys anteriors a la qualificació d’aquests terrenys. Totes aquestes
modificacions es porten a terme en aquesta aprovació de modificació puntual del
POUM per tal de que s’actualitzi.
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Sr. Serret: avui portem aquest punt, perquè ha estat a petició, sobretot, del
Departament de Salut de la Generalitat, en tant que, com ha explicat la regidora, s’ha
portat a terme el projecte d’ampliació del CAP, fruit dels pressupostos de la Generalitat
de l’any anterior i ja està en marxa el fet de poder veure ben aviat aquesta ampliació.
Aquesta ampliació permetrà que el centre estigui dotat de 18 box més i que també
desapareguin, per fi, els mòduls prefabricats que hi ha a la part de darrere que estan
en molt mal estat i que puguem tenir una àrea de pediatria com cal, amb unes bones
instal·lacions, i permetre també que hi hagin, com dic, nous box que, acompanyats de
nous serveis i de nous professionals, puguin fer que sigui un centre amb equipaments i
més bones situacions. Dit això i tal i com explicava la regidora, avui portem aquesta
modificació perquè, malgrat que visualment no veurem un impacte que surti més
enfora de l’edifici actual, el que sí que veurem és que les sortides d’emergència de la
planta superior, que estaran ubicades en el mateix lloc que les de la planta inferior,
evidentment, com que no estan a peu pla són necessàries unes escales d’emergència
que queden volant de l’edifici de l’estat actual. Aquesta ocupació que faran les escales
d’emergència són aquelles que necessiten una cessió d’aquell terreny, que actualment
és de l’Ajuntament, i que cedirem a la Generalitat, perquè pugui portar a terme aquesta
ampliació que, com dic, acabarà portant nous serveis i noves possibilitats amb noves
situacions que també estem negociant amb el Departament de Salut, per tal de
millorar, més encara, aquest centre que no només en fan ús els malgratencs, sinó que
l’àrea base de Salut també absorbeix els habitants de Palafolls.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 31 de gener de 2019.
Vista la proposta de la regidoria d’Urbanisme, de 28 de gener de 2019, el Ple, per
assentiment dels disset membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar inicialment la “Modificació puntual del POUM per reajust de sistemes
públics a l’àmbit del CAP Josep Torner i Fors”, redactat per l’arquitecte municipal.
Segon. Sotmetre a informació pública aquesta modificació del POUM durant el termini
d’un mes mitjançant la inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, diari El
Punt i seu electrònica municipal, per tal de que es puguin formular les al·legacions que
es considerin oportunes. El termini serà comptador des de la publicació al BOP. El
document es podrà consultar a les oficines de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (c/
Carme, núm. 30) en horari de 9 h a 14.30 h i a la seu electrònica municipal
(www.ajmalgrat.cat)
Tercer. Sol·licitar informe sobre aquesta Modificació del POUM a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
Quart. Facultar a la Sra. Alcaldessa per l’execució d’aquests acords.
7. - Ratificació de l'aprovació del projecte de "Millora de l'hàbitat forestal dels
ratpenats cavernícoles al bosc de Can Palomeres".
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190207&punto=7
La Junta de Govern Local, en sessió de 8 de gener de 2019, acordà, entre d’altres, els
següents acords:
“Antecedents
1. L’any 2014, la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Planificació i
Anàlisis Territorial va presentar el Projecte Diagnosi dels espais lliures de l’Espai Mines de
Can Palomeres, en aquest document es presenten un conjunt d’accions per a la gestió de
l’espai. Algunes d’aquestes accions s’han pogut implementar, campanyes de
sensibilització, creació d’un grup de ciència ciutadana per fer seguiment de la colònia de
ratpenats, consolidar projectes de xarxa de custòdia per netejar/adequar finques en mal
estat,.. Una de les actuacions proposada és la conservació ecològica i paisatgística de
l’entorn natural.
2. En data 24 d’octubre de 2018, l’ajuntament sol·licita a la diputació la redacció del projecte
per tal de desenvolupar actuacions dirigides a la conservació de l’entorn forestal de les
mines.
3. En data 16 de novembre de 2018, la Diputació de Barcelona presenta el projecte de
“Millora de l’hàbitat forestal dels ratpenats cavernícoles al bosc de Can Palomeres”, el seus
objectius són:
- La conservació i millora de l’hàbitat immediat a les coves per als ratpenats.
- Augmentar la presència d’aliment disponible per als ratpenats.
Les propostes d’actuacions són:
- Realitzar treballs de millora forestal del bosc
- Realitzar obertura d’espais oberts en zona de matollar
- Potenciar la diversitat d’ambients i d’espècies vegetals (especialment les de flor)
- Crear piles de restes per a potenciar la presencia d’insectes, i
- Eliminar la canya americana del torrent i plantació.
Proposta de resolució
Per tot això, proposo que el Ple de l’Ajuntament previ dictamen de la Comissió Directorial,
adopti els següents acords:
Primer. Aprovar el projecte de “Millora de l’hàbitat forestal dels ratpenats cavernícoles al bosc
de de Can Palomeres” redactat per la Diputació de Barcelona, àrea de territori i sostenibilitat,
oficina tècnica de planificació i anàlisi territorial.
Segon. Facultar la Sra. Alcaldessa per la signatura dels acords i convenis de custòdia que
calgui per executar el projecte així com per sol·licitar les subvencions escaients per
desenvolupar-lo.
Tercer. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i als propietaris interessats”.

Obert el torn d’intervencions
Sra. Castellà: l’any 2014, a través de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisis
Territorials, s’ha presentat el projecte de diagnosis dels espais lliures de l’espai mines
de Can Palomeres. En aquest document, es presenten un conjunt d’accions per la
gestió d’aquell espai. Algunes d’aquestes accions s’han pogut implementar durant
aquests anys, campanyes de sensibilització, crear un grup de ciència ciutadana, que
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es va fer el 2018, per fer seguiment de la colònia de ratpenats, consolidar projectes de
xarxa de custòdia per netejar, adequar finques en mal estat, etc.. Una de les
actuacions que proposava aquest estudi era la conservació ecològica i paisatgística de
l’entorn natural. Per aquest motiu, l’Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de
Barcelona la redacció d’un projecte per tal de desenvolupar actuacions dirigides a la
conservació de l’entorn forestal de les mines. Els objectius bàsics del projecte de
millora d’hàbitat forestal dels ratpenats cavernícoles, són la conservació i millora de
l’hàbitat immediat a les coves dels ratpenats i augmentar la presència d’aliments
disponibles per aquests ratpenats. Aquest projecte proposa les següents actuacions:
realitzar treballs de millora forestal del bosc, realitzar obertures d’espais en zona de
matollar, potenciar la diversitat d’ambients i d’espècies vegetals, crear piles de restes
per a potenciar la presència d’insectes que són l’aliment d’aquests ratpenats i eliminar
la canya americana del torrent i plantació. Totes aquestes tasques no es poden dur a
terme sense fer unes actuacions paral·leles, que són els convenis de custòdia. Hi ha
18 propietaris en aquest àmbit, que han triat els enginyers forestals de la Diputació de
Barcelona. Hem signat ja 16 convenis de custòdia amb aquests propietaris, ens
manquen dos que estem actualment en procés de signatura. Val a dir que, amb
l’aprovació d’aquest projecte, s’està treballant, primerament, aquesta conservació
d’aquest àmbit i provocar aquest aliment i aquesta millora d’aquest àmbit. També
consolidem la xarxa de custòdia del territori a Malgrat, que s’ha desenvolupat tant a les
mines de Can Palomeres com al riu de la Tordera. També implantar mesures del canvi
climàtic que era una de les accions del PAES. Seguim amb aquestes línies
d’actuacions i, a més a més, també seguim la línia de treball que s’està desenvolupant
al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que també
està treballant en diferents projectes en aquest espai. Avui portem a ratificar el projecte
que ens ha redactat la Diputació i també, paral·lelament, s’ha demanat la subvenció
per poder executar el més aviat possible aquestes actuacions de millora de l’hàbitat.
Sra. Vega: només dos preguntes: sabem l’import del projecte que volen fer? Tenen
alguna memòria?
Sra. Castellà: com he comentat, es va demanar una subvenció a Diputació de
Barcelona per redactar aquest projecte. No recordo la quantitat. Ho hauria de mirar,
perquè és Diputació de Barcelona qui encarrega aquest projecte.
Sra. Vega: però voldria saber la quantitat que puja el projecte. No ho saben?
Sra. Castellà: Ja buscaré i li contestaré. M’imagino que deuen ser uns 8.000 €,
Sra. Vega- és que no m’ha sonat que ho hagi dit i per això preguntava. Era simplement
que si tenien el projecte, quan pujava el projecte i quan era l’execució. La redacció del
projecte o l’execució del projecte, quan puja? L’execució quan puja?
Sra. Castellà: l’execució? Pensava que deia la redacció, 28.707 €. Havia entès que
em demanaves l’import del projecte, llavors no el sé perquè normalment són
subvencions tècniques que ens fan el projecte i la valoració econòmica no la sé.
28.707,12 €, pressupost d’execució.
Sra. Vega: i la subvenció que demana no la sap?
Sra. Castellà: pel mateix import.

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 31 de gener de 2019.
Vista la proposta de la regidoria de Medi Ambient, d’11 de gener de 2019, el Ple,
per assentiment dels disset membres assistents, acorda:
Primer. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 8 de gener de 2019,
relatiu a l’aprovació del projecte de “Millora de l’hàbitat forestal dels ratpenats
cavernícoles al bosc de de Can Palomeres” redactat per la Diputació de Barcelona,
àrea de territori i sostenibilitat, oficina tècnica de planificació i anàlisi territorials.
8. - Renovació de membres del Consell Escolar Municipal - Consell Educatiu de
Malgrat de Mar.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190207&punto=8
Antecedents
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 12 d’abril de 2007, per assentiment
dels disset membres assistents, acordà nomenar els/les vocals del Consell Escolar
Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar.
L’art. 5 i següents del Reglament del Consell Escolar Municipal- Consell Educatiu de
Malgrat de Mar, en regulen la seva composició.
L’Art. 7 del Reglament del Consell Escolar Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de
Mar, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 14 de desembre de
2006, modificat pel Ple de l’Ajuntament en sessió del 10 d’abril de 2008 i que va ser
declarat aprovat definitivament mitjançant la resolució de l’Alcaldia 1297 de data 3 de
juny de 2008, literalment diu: “El nomenament i cessament dels vocals del Consell
Escolar Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar s’efectuarà per acord de
l’Ajuntament en Ple.
En data 13 de desembre de 2018 i RE 19102, el Sr. Vicenç Nadal Valiente, en nom i
representació de l’Escola Mare de Déu de Montserrat, comunica les modificacions en
els/les vocals dels/les membres del Consell Escolar Municipal – Consell Educatiu de
Malgrat de Mar representants d’aquest centre.
En data 21 de desembre de 2018 i RE 19573, el Sr. Jaume Carles Frisuelos, en nom i
representació de l’Institut Ramon Turró i Darder, comunica les modificacions en els/les
vocals dels/les membres del Consell Escolar Municipal – Consell Educatiu de Malgrat
de Mar representants d’aquest centre.
En data 8 de gener de 2019 i RE 390, el Sr. Josep Ragull i Bachiller, en nom i
representació de les Escoles Fonlladosa, comunica les modificacions en els/les vocals
dels/les membres del Consell Escolar Municipal – Consell Educatiu de Malgrat de Mar
representants d’aquest centre.
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En data 11 de gener de 2019 i RE 605, la Sra. Maria Isabel Creus Moreno, en nom i
representació de l’Escola Marià Cubí i Soler, comunica les modificacions en els/les
vocals dels/les membres del Consell Escolar Municipal – Consell Educatiu de Malgrat
de Mar representants d’aquest centre.
En data 14 de gener de 2019 i RE 674, la Sra. Maria Antonia Pelegrin Ramo, en nom i
representació de Maristes Sant Pere Chanel, comunica les modificacions en els/les
vocals dels/les membres del Consell Escolar Municipal – Consell Educatiu de Malgrat
de Mar representants d’aquest centre.
En data 16 de gener de 2019 i RE882, la Sra. Laura Puig Bargues, en nom i
representació de l’Escola Vedruna, comunica les modificacions en els/les vocals
dels/les membres del Consell Escolar Municipal – Consell Educatiu de Malgrat de Mar
representants d’aquest centre.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 31 de gener de 2019.
Vista la proposta de la regidoria d’Educació, de 24 de gener de 2019, el Ple, per
assentiment dels disset membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar el cessament dels/les següents membres del Consell Escolar
Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar:
CENTRE

SECTOR

TITULARITAT

Escola Mare de Déu de Montserrat Maria Flores Hornos Millám

NOM I COGNOMS

Representant pares i mares d'alumnes

Titular

Escola Mare de Déu de Montserrat Joan Duran Guich

Representant pares i mares d'alumnes

Suplent

Escola Mare de Déu de Montserrat Georgina Girons Torres

Representant professorat

Suplent

Escola Marià Cubí i Soler

Isabel Lorente Hurtado

Representant professorat

Titular

Escola Marià Cubí i Soler

Javier Álvarez Garcia

Representant professorat

Suplent

Escola Marià Cubí i Soler

Elena Lanzas Pérez

Representant pares i mares d'alumnes

Titular

Escoles Fonlladosa

Jesús Sánchez Salvador

Representant pares i mares d'alumnes

Titular

Escoles Fonlladosa

Francisco Rodríguez Peinado

Representant pares i mares d'alumnes

Suplent

Escoles Fonlladosa

Víctor Sánchez Navarro

Representant d'alumnes

Titular

Escoles Fonlladosa

Jacinto Torrente Castillo

Representant d'alumnes

Suplent

Maristes Sant Pere Chanel

Alexandra Salichs Capdevila

Representant professorat

Titular

Maristes Sant Pere Chanel

Paula Cano Barrajón

Representant professorat

Suplent

Maristes Sant Pere Chanel

M. Teresa Sánchez Méndez

Representant pares i mares d'alumnes

Suplent

Maristes Sant Pere Chanel

Carmen Subirana Ocaña

Representant personal administració i serveis

Titular

Escola Vedruna

Mònica Herberg Busch

Representant directors/es i titulars centres

Titular

Escola Vedruna

Laura Puig Bargués

Representant directors/es i titulars centres

Suplent

Escola Vedruna

Ana Belén Marín Díaz

Representant pares i mares d'alumnes

Titular

Escola Vedruna

Mireia León Roca

Representant pares i mares d'alumnes

Suplent

Escola Vedruna

Marc Hernández Viladevall

Representant d'alumnes

Titular

Escola Vedruna

Adrià Lopez Moral

Representant d'alumnes

Suplent

IES Ramon Turró i Darder

Pau Capo Rodríguez

Representant d'alumnes

Titular

IES Ramon Turró i Darder

Vasily Nikitin

Representant d'alumnes

Suplent

IES Ramon Turró i Darder

Carola Sardà Moral

Representant professorat

Titular

IES Ramon Turró i Darder

Josep Vicenç Calatayud Cuenca

Representant professorat

Suplent

Segon. Aprovar el nomenament dels següents membres del Consell Escolar
Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar:

CENTRE

NOM I COGNOMS

SECTOR

TITULARITAT

Escola Mare de Déu de Montserrat

Gustavo Héguy Charamelo

Representant pares i mares d'alumnes

Titular

Escola Mare de Déu de Montserrat

Maria Teresa Peña Martínez

Representant pares i mares d'alumnes

Suplent

Escola Mare de Déu de Montserrat

Laura Soriano Gallardo

Representant professorat

Suplent

Escola Marià Cubí i Soler

Javier Álvarez Garcia

Representant professorat

Titular

Escola Marià Cubí i Soler

Núria Carrasco Garriga

Representant professorat

Suplent

Escola Marià Cubí i Soler

Mercè Tarrés Vilardebó

Representant pares i mares d'alumnes

Titular

Escola Marià Cubí i Soler

Lupe Seco Lanzas

Representant pares i mares d'alumnes

Suplent

Escola Marià Cubí i Soler

Luz Mateos Domínguez

Representant personal administració i serveis

Titular

Escoles Fonlladosa

Vanessa Urrea Moreno

Representant pares i mares d'alumnes

Titular

Escoles Fonlladosa

Genís Garcia Arias

Representant pares i mares d'alumnes

Suplent

Escoles Fonlladosa

Martí Raja Castillo

Representant d'alumnes

Titular

Escoles Fonlladosa

Isaac Ruiz Garcia

Representant d'alumnes

Suplent

Maristes Sant Pere Chanel

Lluis Robert Hernandez

Representant professorat

Titular

Maristes Sant Pere Chanel

Joan Castellà Aubanell

Representant professorat

Suplent

Maristes Sant Pere Chanel

Àngel del Rey Morris

Representant pares i mares d'alumnes

Suplent

Maristes Sant Pere Chanel

Mireia Puigvert Mallart

Representant personal administració i serveis

Titular

Escola Vedruna

Laura Puig Bargués

Representant directors/es i titulars centres

Titular

Escola Vedruna

Mònica Herberg Busch

Representant directors/es i titulars centres

Suplent

Escola Vedruna

Eva Roca Vila

Representant pares i mares d'alumnes

Titular

Escola Vedruna

Ester Egea López

Representant pares i mares d'alumnes

Suplent

Escola Vedruna

Adrià Lopez Moral

Representant d'alumnes

Titular

Escola Vedruna

Lluís Tagua Martín

Representant d'alumnes

Suplent

IES Ramon Turró i Darder

Vasily Nikitin

Representant d'alumnes

Titular

IES Ramon Turró i Darder

Raquel Durán Urrea

Representant d'alumnes

Suplent

IES Ramon Turró i Darder

Manel Belmonte Ruiz

Representant professorat

Titular

IES Ramon Turró i Darder

Carola Sardà Moral

Representant professorat

Suplent

IES Ramon Turró i Darder

Yolanda López Avilés

Representant directors/es i titulars centres

Suplent

Tercer. Aprovar la llista definitiva dels membres integrants del Consell Escolar
Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar:

NOM I COGNOMS
Núria Casajuana Vives
Marta Puignou Hernández
MEMBRES
GRUPS POLÍTICS
Sònia Viñolas Mollfulleda
Raquel Martin Cuenca
Mireia Castellà Climent
Miguel Ángel Ruiz Giménez
Ana Vega Raya
Jofre Serret Ballart
Neus Serra Bosch

CÀRREC
Presidenta
Secretària
AGRUPACIÓ
Grup Polític Municipal PSC-PM
Grup Polític Municipal PSC-PM
Grup Polític Municipal JxM
Grup Polític Municipal JxM
Grup Polític Municipal PPC
Grup Polític Municipal CIU
Grup Polític Municipal CIU

Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Titular
Suplent
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Maria Ester Martínez Tarrés
Ramir Roger Artigas
Núria Casajuana Vives
Francisco Jesús Márquez Carvajal
PROFESSORAT
Manel Belmonte Gázquez
Carola Sardà Moral
Xavier Alvarez Garcia
Núria Carrasco Garriga
Vanessa Martí Vega
Laura Soriano Gallardo
Lluïsa Forroll García
Lurdes Esteba Faure
Lluis Robert Hernandez
Joan Castellà Aubanell
Maria Adrogué Trascastro
Montserrat Marquès Lorenzo
PARES I MARES D'ALUMNES
Joan Duran Guich
Laura Porras Olivé
Mercè Tarrés Vilardebó
Lupe Seco Lanzas
Gustavo Héguy Charamelo
Maria Teresa Peña Martinez
Vanessa Urrea Moreno
Genís Garcia Arias
José M. Gonzalez Muñoz
Angel Del Rey Morris
Eva Roca Vila
Ester Egea López
ALUMNES
Vasily Nikitin
Raquel Duran Urrea
Martí Raja Castillo
Isaac Ruiz Garcia
Miguel Vergel Cáceres
Alexandra Argüello Barrera
Adrià Lopez Moral
Lluís Tagua Martín
PERSONAL ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Toni Pérez Ortega
Luz Mateos Domínguez
Mireia Puigvert Mallart
Maria Victòria García Gambín
DIRECTORS/ES I TITULARS CENTRES
Jaume Carles Frisuelos
Yolanda López Avilés
Isabel Creus Moreno
Vicenç Nadal Valiente
Georgina Girons Torres
Josep Ragull Bachiller
M. Antònia Pelegrín Ramo

ERC-AM
ERC-AM
Grup Polític Municipal CUP-PA
Grup Polític Municipal CUP-PA

Titular
Suplent
Titular
Suplent

INS Ramon Turró i Darder
INS Ramon Turró i Darder
Escola Marià Cubí i Soler
Escola Marià Cubí i Soler
Escola Mare de Déu de Montserrat
Escola Mare de Déu de Montserrat
Escoles Fonlladosa
Escoles Fonlladosa
Maristes Sant Pere Chanel
Maristes Sant Pere Chanel
Escola Vedruna
Escola Vedruna

Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent

INS Ramon Turró i Darder
INS Ramon Turró i Darder
Escola Marià Cubí i Soler
Escola Marià Cubí i Soler
Escola Mare de Déu de Montserrat
Escola Mare de Déu de Montserrat
Escoles Fonlladosa
Escoles Fonlladosa
Maristes Sant Pere Chanel
Maristes Sant Pere Chanel
Escola Vedruna
Escola Vedruna

Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent

INS Ramon Turró i Darder
INS Ramon Turró i Darder
Escoles Fonlladosa
Escoles Fonlladosa
Maristes Sant Pere Chanel
Maristes Sant Pere Chanel
Escola Vedruna
Escola Vedruna

Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent
Titular
Suplent

Escola Mare de Déu de Montserrat
Escola Marià Cubí i Soler
Maristes Sant Pere Chanel
Escola Vedruna

Titular
Titular
Titular
Titular

INS Ramon Turró I Darder
INS Ramon Turró I Darder
Escola Marià Cubí i Soler
Escola Mare de Déu de Montserrat
Escola Mare de Déu de Montserrat
Escoles Fonlladosa
Maristes Sant Pere Chanel

Titular
Suplent
Titular
Titular
Suplent
Titular
Titular

Xavier Barceló Maset
Laura Puig Bargués
Mònica Herberg Busch

Maristes Sant Pere Chanel
Escola Vedruna
Escola Vedruna

Suplent
Titular
Suplent

Quart. Comunicar els presents acords a totes les persones interessades.
9. - Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal de Circulació i
regulació de guals de Malgrat de Mar.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190207&punto=9
Obert el torn d’intervencions
Sra. Ponsa: aquest punt el retirem de l’ordre del dia. Hi ha un punt a revisar, ja ho he
parlat abans amb els dos portaveus.
En ús de la facultat que li atorga l’art. 91.3 del RD. 2568/1986, de 28 de novembre, pel
que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, la Sra. alcaldessa disposa la retirada d’aquest assumpte de l’ordre del
dia.
10. - Moció del GPM del PSC, referent a l'exigència d'inversions, per part del
Servei Català de la Salut, a fi de millorar les inversions en Infraestructures i
Recursos Humans a l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, per garantir la
qualitat del servei.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190207
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva és un consorci públic constituït per
l’Ajuntament de Calella, la Fundació Hospital Asil Sant Jaume de Blanes, el Servei
Català de la Salut (CatSalut) i l’Ajuntament de Lloret, que té com a finalitats l’atenció
sanitària i a la dependència en el territori comprès entre Canet de Mar i Tossa de Mar.
El propòsit de la Corporació és oferir serveis de salut i socials integrals, d’excel·lent
qualitat, eficients, que donin el màxim grau de cobertura a les necessitats i demandes
de les persones que resideixen a l’Alt Maresme i la Selva Marítima.
La Corporació gestiona l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, que és un dels dos
grans hospitals que donen servei a la comarca del Maresme, prestant el serveis
territorialment des de les poblacions de Canet de Mar fins a Tossa de Mar, el que
suposa una població d’aproximadament 195.000 habitants.
Els dos edificis que composen l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella disposen de
160 llits d’atenció a pacients aguts, 10 places de cirurgia sense ingrés, 5 quiròfans, 3
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sales de part, 25 consultes externes, 7 places d’hospital de dia i 22 box d’urgències.
Tots els serveis són prestats per 1.500 persones contractades directament i 300
persones que provenen d’empreses externes.
El 2014, aquest hospital va ser avaluat pel Comitè d’Acreditació de centres d’atenció
hospitalària aguda que va estimar que obtenia una puntuació del 94,16% d’estàndards
essencials assolits, el que va permetre que rebés el certificat d’acreditació número
410211, subjecte a un Pla de millora anual i amb el compromís d’emetre un informe
tècnic anual de seguiment dels punts pendents a assolir en el moment de l’acreditació
alhora que indicava que, per tal de mantenir el nivell de qualitat assolit, el centre hauria
de fer una autoavaluació completa dels estàndards essencials als 18 mesos de la
resolució d’acreditació, sense que en tinguem coneixement que hagi realitzat cap,
provocant un deteriorament preocupant i evident tant de les instal·lacions com del
servei, sobretot de la zona Sociosanitària d’aquest centre hospitalari de la que en són
usuaris i usuàries un gran nombre de pacients que sostenim han de rebre el tracte
digna que sota aquesta condició.
Al març del 2016, el llavors Conseller de Salt, Antoni Comín, va visitar l’hospital
Comarcal de Calella i va reconèixer que aquest centre hospitalari estava molt
deteriorat, motiu pel qual es va comprometre a presentar un Pla d’Actuació i marcar
aquest centre sanitari com una de les prioritats del Departament de Salut.
Al juny de 2016, alguns Ajuntaments van acordar en sessió plenària una moció per
demanar una millora de les c0ondicions de la Corporació de Salut del Maresme i la
Selva, tant de les seves instal·lacions, com de les mancances de serveis sanitaris,
sense obtenir resposta ni de la Conselleria de salut de la Generalitat de Catalunya, i de
la Corporació de Salut del Maresme i La Selva, ni del CatSalut.
El Pla d’acció 2016-2017 de l’ICS va desenvolupar 10 línies estratègiques per
refermar-lo com a centre de referència del model sanitari, amb la finalitat que la marca
“ICS” fos sinònim de reputació i orgull. Però la realitat és que hi ha una minva clara i
evident tant de les instal·lacions com del servei.
Després de sis anys de retallades, en el cas de l’Hospital Comarcal de Sant Jaume de
Calella, aquestes han suposat una rebaixa aproximada del 20% del pressupost,
incloent-hi els salaris de personal, sumat a l’increment de la despesa ordinària en un
1o% i la maca d’inversions i el deficient manteniment, la situació de l’hospital és
dramàtica i els serveis que es presten de menor qualitat de la que seria possible.
A més a més, tenim constància que durant aquests darrers mesos s’han fet denúncies
directes al Centre Hospitalari, tant per escrit com reunions amb els responsables, i que
han sigut infructuoses, arribant inclús a sortir a alguns mitjans de comunicació.
El 19 d’octubre de 2018 es va convocar la Comissió de Salut de la Generalitat de
Catalunya, encapçalada per la Conselleria de Salut on es va explicar el Pla d’Actuació
del Departament vers els centres hospitalaris i on NO es va incloure cap actuació per
l’hospital Comarcal Sant Jaume de Calella.
La dignitat dels i les pacients i la dignitat del personal sanitari és un dret dins la salut
pública, els seus serveis i les seves instal·lacions. Aquesta dignitat ha quedat minvada
o pràcticament anul·lada al Centre Hospitalari Sant Jaume de Calella, situació que
considerem és del tot inacceptable i intolerable.

Obert el torn d’intervencions
Sra. Ortiz: nosaltres portem aquesta moció al plenari, però podria ser de tots vosaltres
perquè aquesta moció afecta a la ciutadania, a tots els malgratencs, en el cas del
nostre municipi, i la portem amb la il·lusió que li doneu suport i també per saber què en
penseu.
Sra. Serra: des del grup del PDeCAT nosaltres donarem suport a aquesta moció tot i
que faig la consideració de que, suposo que tots són conscients que si no hi ha
pressupostos a la Generalitat, això és una carta als reis, però li donarem suport. L’únic
que li demanaria és que, en el paràgraf on comença dient: després de 6 anys de
retallades, a l’última línia, hi ha una frase que diu: “la situació de l’hospital és
dramàtica”. Nosaltres hem fet la reflexió com usuaris d’aquest hospital i d’aquest
servei, com a pacients i ciutadans, i aquest terme no ens agrada gaire i demanem que
es substitueixi per un altre, nosaltres proposem: situació tensionada, però, si volen, en
busquem una altra, però, per no generar alarmes i menystenir el propi servei, jo crec
que tampoc podem traslladar als ciutadans que la situació és dramàtica, perquè al final
hi anem tots aquí i hi hem d’anar amb garantia i seguretat. Només això. Nosaltres per
descomptat hi donarem suport.
Sr. Roger: des d’ERC també avancem que donarem suport a aquesta moció. Sí que
ens agradaria explicar que, com hem pogut escoltar en el relat cronològic dels fets, per
nosaltres crec que és important dir que, durant l’any 2018, la Generalitat ha fet una
aportació extraordinària que puja a la xifra d’un milió i mig d’euros, per tal de pal·liar o
intentar millorar la situació econòmica d’aquest Consorci. Aquesta injecció ha anat
directament destinada a poder ajustar el pagament que la Generalitat fa en concepte i
respecte a l’activitat assistencial que ha fet la Corporació de la Salut Maresme i la
Selva. Per tant, volem posar en valor que el departament ha fet un esforç important i
que està treballant per acompanyar la gestió que es fa des del propi Consorci, per tal
de millorar la qualitat assistencial dels serveis de salut que s’ofereixen. Fet que
implica, evidentment, treballar per garantir que la gestió econòmica de l’ens sigui la
millor possible en tot moment. Creiem també que hi ha un compromís compartit que a
dia d’avui tenim, que és un compromís que hi ha sobre la taula que per nosaltres és
doble, que és l’elaboració d’un pla director del Consorci de Salut del Maresme i la
Selva i també l’elaboració d’un pla de reequilibri d’aquest Consorci. Quan parlem de
compromís compartit, per nosaltres significa que aquesta anàlisi i línies de treball de
present i de futur, s’han d’elaborar conjuntament entre tots els agents implicats en la
gestió del Consorci, començant pels comandaments del territori del mateix Consorci,
comptant amb els treballadors i treballadores i amb la col·laboració de la regió
sanitària de Girona del Departament de Salut i comptant així mateix amb la participació
de tot el territori. La injecció de diners per noves inversions depèn d’aquest pla director
del Consorci, que ha de fixar el rumb en clau d’equipaments i infraestructures
necessàries. Per tant, nosaltres considerem que no podem parlar en genèric ni fer
promeses que no podem acomplir i en aquest sentit, per exemple, hem vist que la
moció, al primer dels acords, parla d’augmentar serveis. Què significa exactament
això? Creiem que hem de ser rigorosos i ajustar els recursos a les necessitats reals
que tenim que efectivament reconeixem que són moltes. Nosaltres des d’ERC som i
serem exigents amb els gestors que des del territori treballen cada dia per donar un
servei assistencial de qualitat als ciutadans i així mateix som i serem al costat dels
professionals que cada dia, malgrat les dificultats i adversitats, que han vist patir les
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seves condicions de treball, ho donen tot per oferir el millor servei assistencial
possible. Resumint, creiem que hem de teixir complicitats, moltes complicitats i no
generar falses expectatives ni desconfiances entre nosaltres i la ciutadania. Pel que fa
als acords, ens agradaria, en base a aquesta explicació, si fos possible en el primer
dels acords, introduir aquest concepte en el redactat que vostès proposen, i incloure,
si ho veuen bé, acordar amb la Conselleria de Salut de la Generalitat, en base al pla
director i al pla de reequilibri del Consorci de Salut del Maresme i la Selva, un
finançament suficient i just. O sigui, els demanem acotar aquest finançament suficient i
just i donem uns paràmetres d’acotament que els determini aquest pla director i aquest
pla de reequilibri.
Sra. Ponsa: Sra. Ortiz, aquests dos punts que han comentat la Sra. Serra i el Sr.
Roger, els inclouen?
Sra. Ortiz: El que ha comentat la Sra. Serra, podríem buscar una paraula, estic
completament d’acord amb ella, no hi ha cap mena de problema. Pel que fa al segon,
crec que el redactat és correcte, perquè, al cap i a la fi, això és del CatSalut, tenen el
55%, com vostè sap, i l’organigrama està al Consell Redactor, el redactat no importa,
l’ordre dels factors no altera el producte. Ho dic perquè això comença així, ara mateix
això m’ho hauria de mirar.
Sr. Roger: Entenem que és correcte el redactat, ningú el qüestiona, només ens
semblava que era una manera d’acotar aquesta frase que parla d’un finançament
suficient i just, donar-li una mica més de forma perquè entenem que és la línia, aquest
pla director i aquest pla de reequilibri són els que han de donar-nos indicis de què
estem parlant quan diem finançament just i suficient. Només era aquesta petició,
simple, però com li he manifestat al principi, nosaltres votarem a favor en qualsevol
dels casos.
Sra. Ortiz: nosaltres el text, en un principi, no el canviaríem. Quan arribi a la
Generalitat ja li donaran ells la forma que creguin. Jo penso que quan diem suficient i
just volem dir el que calgui, el que necessiti l’hospital per funcionar com hauria de
funcionar. De moment ho deixem així i la paraula amb la Sra. Serra, no sé si això ho
hem de determinar ara mateix?
Sr. Secretari: sí
Sra. Ponsa: Sí, s’hauria de determinar.
Sra. Serra: jo he proposat el terme tensionada perquè m’ha semblat que no era
dramàtic i que ja és explícit de que és complexa la situació i complicada. Si en proposa
una altra, no tinc cap problema.
Sra. Ponsa: doncs Sr. Secretari, faci aquest canvi.
Sr. Márquez: nosaltres també votarem a favor d’aquesta moció. Ens agradaria que la
sanitat fos 100% pública, amb pressupostos d’origen públic i que no hi hagués
empreses privades pel mig i aquest tipus de consorcis. Entenem que aquesta moció
pot ser un inici, un petit camí cap a aquest procés perquè també entenem que,
segurament, moltes de les mancances que es poden tenir en aquest Consorci
provenen d’aquesta manera d’entendre la sanitat. Nosaltres votarem a favor. També

entenem que hi ha molts serveis que es comencen a externalitzar, dels serveis de
l’hospital i que haurien de ser dins de l’hospital, però creiem que si les modificacions
que s’han fet estan acceptades, nosaltres votarem a favor.
Sra. Vega: no tenim res a afegir, em sembla que tots estem d’acord i el nostre vot serà
a favor.
Sra. Ponsa: el vot de JxM també serà favorable.
Sra. Ortiz: des del PSC, els vull donar les gràcies i ens felicitem tots perquè aquesta
moció sigui aprovada, perquè, en definitiva, això no té partits, això va pels ciutadans,
que es mereixen una sanitat digna i celebro que avui hagi estat votada per tot el
plenari.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 31 de gener de 2019.
Vista la moció del GPM PSC d’11 de gener de 2019, el Ple, per assentiment dels
disset membres assistents, acorda:
Primer. Acordar amb la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya un
finançament suficient i just, que garanteixi la sostenibilitat de l’assistència sanitària al
territori d’influència de la Corporació. Així com una injecció de capital a l’Hospital
Comarcal Sant Jaume de Calella per desenvolupar un pla d’actuació urgent i el seu
compromís d’executar-lo, amb l’objectiu de resoldre els seus greus problemes
estructurals i assistencials a curt termini (infraestructures, reparar la precarietat de les
instal·lacions per preservar la dignitat del pacient hospitalitzat, augmentar serveis,
incrementar plantilla de personal i donar cobertura de les baixes del darrers anys entre
altres mesures, preservant unes condicions dignes de treball dels / de les
treballadors/es d3el citat centre sanitari).
Segon. Exigir a la Corporació de Salut del Maresme i La Selva que compleixi amb el
seu compromís d’elaborar un pla assistencial i un pla dotacional, per tal de fer
sostenible i sostinguda la Corporació i avançar en l’increment de la qualitat
assistencial.
Tercer. Informar a l’Hospital Sant Jaume de Calella, a les organitzacions sindicals
representades del mateix, als partits polítics amb representació al Parlament de
Catalunya, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als municipis que
en formen part del seu àmbit territorial i a la ciutadania mitjançant els mecanismes
habituals dels acords establerts per aquest plenari.
11. - Moció del GPM CUP-PA per revocar els acords aprovats en la moció
Declaració del Dia de l'Alliberament Fiscal.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190207&punto=10
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1.- El passat Ple del mes de juliol 2018 es va presentar una proposta del col·lectiu
“Catalans Lliures” que portava per títol “Declaració del Dia de l’Alliberament Fiscal”. La
CUP-PA hi va votar a favor.
2.- En posterioritat, i sense la diligència deguda en el moment precís, la CUP-PA
coneix que l’impulsor d’aquesta proposta és el col·lectiu Catalans Lliures que es
defineix a la seva pàgina web de la següent manera:
“La nostra missió, una Catalunya lliure i liberal
El Col·lectiu Catalans Lliures (CCL) és un think tank nascut el 2016 fruit de la convicció
d’un grup de membres de la societat civil per introduir el discurs i les propostes liberals
en l’articulació del nou model de país.
Som un pol independent i no partidista de coneixement, debat i generació d’idees,
compromès amb el pensament profund i rigorós i amb vocació d’incidir de manera
determinant en l’opinió pública i les institucions catalanes.
La nostra plataforma s’erigeix com una via de participació i influència en el debat
social, un pont entre el món acadèmic, la societat civil i els gestors públics per unir
esforços amb vista a contribuir al progrés de la societat catalana.”
Entre els seus principis (el 7) es troba l’impuls de l’economia del lliure mercat.
3.- Després de l’aprovació en el passat Ple de juliol de la proposta sobre la “Declaració
del dia de l’Alliberament Fiscal”, la CUP-PA entén que el propòsit d’aquesta moció per
part de “Catalans Lliures”, que és qui la formula, és incidir als Ajuntaments en relació a
les seves tesis liberals, a la vegada en els acords es demana que aquests ens locals
ho traspassin al Departament d’Economia de la Generalitat i a les entitats i
associacions municipals.
4.- La CUP-PA assumeix la seva manca de diligència, no es contrària a l’existència de
les diferents formes de pensament. Serà proactiva en el sí del debat per decidir i
concretar el present i el futur del sistema fiscal i econòmic del país, tant amb Catalans
Lliures, com amb qualsevol altre organització, però la CUP-PA no pot, ni ha d’incidir a
través de la proposta “Declaració del dia de l’alliberament fiscal” en l’opinió pública i les
institucions catalanes sobre els beneficis del liberalisme econòmic.
5.- Al no ser possible revocar únicament el sentit del vot d’un Grup Municipal
presentem aquesta proposta perquè sigui votada per tots els representants.
Obert el torn d’intervencions
Sra. Casajuana: la CUP assumim que no vam prestar la diligència deguda amb
aquesta proposta i volem deixar ben clar que no volem remoure ni volem iniciar cap
conflicte. Entenem que de grups municipals n’hi ha molts i diversos i cada un té un
pensament i cada un se sent més identificat amb unes entitats o altres. En aquest cas,
concret, nosaltres sí que és veritat que en la mateixa proposta i moció apareixia que
aquesta proposta i moció estava feta per Catalans Lliures i nosaltres desconeixem
aquesta organització. Posteriorment, la vam conèixer i vam pensar que nosaltres no
podíem donar suport a la seva pretensió, tot i que enteníem perfectament el debat i

lògicament, com qualsevol altra entitat, estarà en el debat present i futur del país. A
diferents plenaris, el PSC ens va demanar que a veure quan presentàvem aquesta
proposta i ho preguntava molt, però nosaltres ja vam dir que, des de la CUP i des del
PDeCAT, es volien trobar per dir: això no és contrari ni al partit ni això, sinó que
nosaltres no vam atinar suficientment i creiem que hem de canviar, ens hem de poder
possibilitar canviar aquest vot i així ho hem fet. Després que s’hagin reunit així ho hem
fet.
Sr. Ortín: voldríem demanar que intervingués en primer torn el PDeCAT, ja que va ser
el partit que va presentar la moció en un primer moment.
Sra. Ponsa: és que per ordre els toca a vostès.
Sr. Ortín: Val. A veure, Sra. Casajuana, estem gratament sorpresos, ni jo ni els meus
companys esperàvem que vostè arribés a presentar aquesta moció, fruit del seu pacte
de govern amb el PDeCAT. Segurament, no els ha estat gens fàcil presentar-la avui i
segurament també els haurà ocasionat unes quantes discussions amb el seu soci de
govern, encara que vostè això no ens ho vulgui reconèixer. Personalment, creia que la
seva estratègia consistiria en anar deixant passar els mesos fins arribar a la fi de la
legislatura, per així no haver-la de presentar. Finalment, però, no ha estat així i vostès
avui han fet el pas de portar a debat i aprovació, si s’escau, d’aquest plenari, la
revocació dels acords adoptats durant el passat mes de juliol amb motiu de l’aprovació
de la moció sobre el dia de l’alliberament fiscal. Això, però, no justifica el fet que hagin
trigat tants mesos a presentar-la, concretament vuit. Ja que avui obren aquest
precedent canviant el vot en un punt que anava contra la seva ideologia, esperem que
revisin les votacions que han fet fins ara en altres punts per tal que si volen canviar el
sentit del vot nosaltres ho trobaríem encertat.
Sra. Serra: en aquest punt, entenem que de fet qui hauria d’intervenir tan sols és la
CUP i el PDeCAT, perquè la resta crec que no tenen massa cosa a dir, en un tema
que, com vostès van insistint, afectava a dos grups que formaven part del Govern. Jo
abans de començar la intervenció, voldria deixar clar, i més amb la intervenció que ha
fet el Sr. Ortín, que aquest episodi no ha obert escletxes en cap cas a l’equip de
govern ni en la relació entre la CUP i el PDeCAT. Ans el contrari, potser s’hauran de
lamentar d’aquest episodi, perquè el debat, en lloc de generar distància, el que ha fet
és veure que tenim punts en comú, entre d’altres, un que s’ha fet evident i és que no
som gent escorre-bultos. Som gent que entomem els compromisos, agafem la bèstia
per les banyes. Per tant, ens en sortirem com podrem, però ho hem fet, cosa que
vostès posaven en dubte i això que quedi molt clar. Jo vull començar la intervenció
sobre aquest punt, dient que nosaltres actuarem per coherència, vam presentar la
moció i per coherència continuarem a la nostra posició, però també des del màxim
respecte per la decisió que ha pres aquest altre grup. Sobretot, pel fet que implica, per
ells, un exercici de responsabilitat, des del moment de que a la seva moció hi ha afegit
aquesta frase d’auto inculpar-se de manca de diligència i ja ens sentim satisfets, no hi
hem de donar gaires voltes. Sí que vull expressar la preocupació, tot i que podem
acceptar aquest canvi, en el sentit que estem canviant el sentit d’un acord de Ple i això
obre un precedent que potser més endavant sí que haurem de lamentar. I aquest tema
sí que ens posa en dubte. Tot i així, serem coherents amb el que hem parlat, amb el
que hem debatut, respectant la llibertat que té cadascú per fer el que li sembli i, si el
reglament i les normes ho permeten, tot i que nosaltres sempre defensaríem el principi
de seguretat jurídica i que ha de primar les decisions que prens en el Ple i no permetre
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canvis de criteri, perquè això ara, en aquest escenari que és una moció d’ideologica, i
no té efectes, però si estéssim parlant d’un altre tipus de moció, ens podríem trobar en
la situació no desitjada de que un govern aprovés una proposta i que el Ple següent,
aprofitant que potser falta un membre d’aquell govern, un altre grup la tornés a entrar
per revocar-la i així podríem estar infinitament. Jo crec que aquest escenari no es
produirà mai perquè els grups tots som responsables del què fem. Ha sigut un episodi
anecdòtic, curiós. Ho deixem aquí com una anècdota i una oportunitat de seure i fer
debat i de trobar solucions a coses que en algun moment semblava que eren
impossibles de resoldre. No ho han sigut i tampoc ha sigut tan difícil.
Sra. Vega: quan es va fer aquesta moció, no hi era i no la vam poder votar i mira per
on tenim que votar la revocació. Nosaltres ens abstindrem, però hi ha una cosa que és
una fe d’errata, que li he dit a la Sra. Núria Casajuana i ha dit que la canviarà, perquè
posa Malgrat de Mar, 23 de gener del 2018 i em sembla que és del 2019. Crec que té
que constar en acta que ho tenen que canviar si està a l’expedient.
Sra. Casajuana-: nosaltres hem explicat i hem escrit amb sinceritat el que hem viscut.
Més sincers no podem ser. A partir d’aquí, intentar buscar, com una salsa rosa de tot
plegat, fins i tot infantilitzar el discurs ens sembla que no és idoni. Ho estem posant
damunt de la taula, perquè per nosaltres la ideologia és important, però estem en un
municipi i la implicació que fan aquestes mocions a nivell global és poc, però ens
sembla que estem revocant allò que és contrari als ideals de la CUP, igual que és
contrari als ideals d’un partit socialista. Per tant, no passa res. Ser contraris a una
ideologia concreta no vol dir que a nivell de poble, es puguin fer unes coses o unes
altres. Perquè aquesta moció, a nivell de poble, aplicar més polítiques lliberals o
menys, és impossible. Al poble hi ha lo que hi ha, tenim lo que tenim, hi ha serveis
externalitzats, en voldríem d’altres que no ho fossin, perquè nosaltres estem governant
aquí amb molts serveis externalitzats. Podem canviar-ho, tot això? Segurament no.
segurament mica en mica. Però sincerament ho hem parlat, això no és el que provoca
una crisi en un govern. Seran altres coses, però això no. Que hem tardat? Sí, potser
sí. Que això fa riure o no? Doncs no ho sé, miri, nosaltres vam aprovar aquesta
proposta i va ser a través del Twitter que vam conèixer què eren Catalans Lliures i ens
sembla molt bé que hi hagi aquesta organització i que treballi per com vol fer, perquè
treballa, no? Doncs ja està. Vull dir que no sé, es dona l’oportunitat perquè retornem al
model del qual representem la majoria i suposo que el PSC votarà a favor d’aquesta
revocació, lògicament, com a socialistes que són.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 31 de gener de 2019.
Vista la moció del GPM CUP, de 25 de gener de 2019, el Ple, per dos vots a favor
(CUP) i quinze abstencions (JxM, ERC, PDC, PSC i PP), acorda:
Que es deixi sense efecte la proposta aprovada el passat Ple del 19 de juliol del 2018
sobre la “Declaració del Dia de l’Alliberament Fiscal” i es comuniqui la seva revocació
a les mateixes institucions, col·lectius i Departaments que es va comunicar la seva
aprovació.
12. - Dació de compte dels decrets de l'alcaldia 1 a 144/2019.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190207&punto=11
Es donà compte de les resolucions de l’alcaldia de la 1 a 144/2019.

Moció que presenten els Grups Polítics Municipals de JxM, ERC, PdeCat i CUPCC, pel suport de l’Ajuntament a les entitats socials d’atenció a la discapacitat
mental i intel·lectual.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190207
Es dona lectura de l’escrit d’Aspronis sol·licitant suport davant la greu situació en que
es troben les entitats socials d’atenció a la discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral/
pluridiscapacitat o amb problemes de salut mental, així com d’atenció precoç.
Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per assentiment dels disset
membres assistents, d’acord amb allò establert als articles 91.4 i 83 del RD
2568/86 de 28 de novembre.
Vista la greu situació en què es troben les entitats socials d’atenció a la discapacitat
intel·lectual, paràlisi cerebral/pluridiscapacitat o amb problemes de salut mental, així
com d’atenció precoç.
La missió de l’organització, comuna a la majoria d’entitats dedicades a aquests
col·lectius: promoure i facilitar una major qualitat de vida de les persones i procurar-los
els suports adients per assolir el seu propi projecte de vida així com a ciutadanes de
ple dret que són. La nostra missió, tanmateix, es troba greument coartada des de
2009, amb la congelació i retallades del finançament de mòduls assistencials per part
de la Generalitat de Catalunya, i els drets de les persones a una atenció adequada, en
greu perill. Tot plegat ha revertit directament en la capacitat d’adaptació i resistència
de les entitats, ha compromès seriosament l’atenció de les persones, a la sostenibilitat
i el poder adquisitiu de les persones treballadores. A Catalunya, són més de 100.000
persones ateses les afectades i mes de 20.000 professionals d’un total de 400 entitats.
Durant aquesta dècada, no només hem hagut d’assumir l’impacte de les retallades i la
congelació sinó que també hem hagut de fer front a un increment acumulat dels costos
d’un 9,33%. Malgrat que el cost de la vida s’ha encarit significativament (amb una IPC
acumulat del 15,90% a Catalunya i un increment de 5 punts de l’IVA), els serveis a les
persones s’han continuat prestant amb la menor afectació possible gràcies a l’esforç i
compromís de les entitats i els professionals. És una dècada perduda en els drets de
les persones i que pot comportar, si no s’evita, el col·lapse del sector social.
Per això, des de les federacions i patronals del sector, hem traslladat al Govern de la
Generalitat, de manera reiterada i des de múltiples instàncies, la necessitat d’un pla
urgent de recuperació que contempli una actualització i un increment de preus per
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aturar aquesta pèrdua continuada dels últims deu anys. La recuperació és del tot
necessària per evitar el col·lapse, per no comprometre més l’atenció de les persones i
poder millorar les condicions salarials del professionals. Fins ara, la resposta del
Govern de la Generalitat ha estat una negativa a acordar un pla de recuperació.
A banda de la greu situació assistencial, se’ns presenta un escenari semblant amb el
nou Salari Mínim Interprofessional (SMI) de 900 euros. Com a sector i des de la
Fundació ASPRONIS, celebrem en tant que suposa un avenç social per a les
persones i especialment per als nostres col·lectius. Lamentem, però, que aquest
increment de salari no vingui acompanyat del finançament corresponent i repercuteixi
directament en la capacitat, novament, de les entitats com ASPRONIS de fer front a
l’augment, i denunciem l’eliminació d’ajuts per la creació de llocs de treball i
l’endarreriment en els pagaments de finançament públic, situació que perjudica
seriosament des de fa anys la situació financera de les entitats que paguem nòmines i
proveïdors puntualment.
Els efectes d’aquest increment són especialment crítics a Catalunya, ja que hem estat
pioners respecte a l’Estat en la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat
amb especial dificultats, i la col·laboració públic-privada ha permès tenir un model més
obert i inclusiu que ha generat milers de llocs de treball i ha promogut la inserció social
i el desenvolupament d’aquestes persones. Els Centres Especials de Treball (CET)
foren concebuts per crear entorns facilitadors d’ocupació per a persones que, per
causa de les limitacions pròpies de la discapacitat, tenen dificultat o no poden
incorporar-se a altres entorns laborals ordinaris. Es reconeix, per tant, des d’un primer
moment, la necessitat i el compromís de compensar els dèficits de productivitat
vinculats a la discapacitat per possibilitar la seva contractació i obtenir una renda de
treball igualitària per a la quals el SMI s’estableix com el llindar de referència. Això
justificava l’establiment, entre altres mesures, de bonificació de les quotes de la
seguretat social, el reconeixement d’unes subvencions per persona quantificades en el
50% del SMI o l’adaptació d’una relació laboral de caràcter especial on l’administració
pública assumia determinades responsabilitats de control.
Qualsevol increment salarial que alteri l’equilibri entre la capacitat individual de
generació de valor afegit i salari exigit no compensat amb subvenció esdevé una
barrera a la creació d’ocupació i una pèrdua de llocs de treball. Per a les persones
amb especials dificultats i molt particularment aquelles afectades per discapacitat
intel·lectual l’actual increment de salari del 22% (agregada al 12% acumulat dels dos
darrers anys) provoca també l’exigència d’una major productivitat generada; i en la
majoria de casos aquesta situació és inabastable. Situació que també és inabastable
per a les nostres organitzacions, en la mesura que gestionen Centres Especials de
Treball específicament orientats a persones amb aquest perfil.
Concretament, al nostre CET treballen 110 persones amb discapacitat intel·lectual, 10
amb discapacitat física, i 60 professionals especialitzats. D’aquest total, 35 persones
són de Malgrat de Mar, 11 d’elles amb discapacitat reconeguda com d’especials
dificultats. Serà difícil mantenir aquests llocs de treball si l’increment del SMI no
s’acompanya d’un increment de la subvenció, imprescindible per a garantir aquestes
rendes mínimes.
Com a precedent, hem de recordar que durant 2009 i 2010, a conseqüència d’un
increment de l’SMI del 33% en el període 2004-2008, aquestes subvencions van ser

ampliades fins al 75% del l’SMI, de manera que es reconeixia en aquell moment la
discriminació positiva en favor de la discapacitat d’especial dificultat com a una solució
interina que havia de precedir una reforma de model, insistentment reclamada pel
sector i que mai ha arribat.
La Generalitat de Catalunya té el compromís i la responsabilitat de preservar el model
d’atenció que entre tots vàrem crear, i l’Estat ha de complir la Llei de la discapacitat
quant al finançament que marca per a cada lloc de treball, d’almenys el 50% del SMI.
Per això, avui denunciem la inacció davant 10 anys de congelació de mòduls, la
precarització del finançament bàsic aplicant noves retallades per insuficiència de
dotació pressupostària i incorporant arbitrarietat a les resolucions, l’incompliment dels
terminis de pagament, i la privació de serveis a nous usuaris limitant la creació de
noves places.
Vist l’escrit presentat per la fundació ASPRONIS.
Vista proposta dels GPM JxM, ERC, PDC, CUP, PSC i PP, el Ple, per assentiment
dels disset membres assistents, acorda:
Primer. Recolzar les reivindicacions referides a la part expositiva i donar-ne ple suport
institucional.
Segon. Notificar el present acord a la fundació privada ASPRONIS, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al seu Parlament i a la sots-delegació del Govern Central a
Barcelona.
13. - Precs i preguntes
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190207&punto=12
13-A.- Sr. Mercader: hem vist moviments d’obres a l’antiga fàbrica de la Henkel i
voldríem saber si tenen els permisos i si tenen informació, saber què estan fent.
Sra. Ponsa: sí que hi ha moviment a l’antiga fàbrica Henkel. Hem enviat a la
inspectora perquè aquestes obres no s’han demanat i s’han de paralitzar.
13-B.- Sra. Vega: vostès van agafar una empresa de menjador pels Fesolets i pel
Montserrat. En aquell moment, vostès van dir que havia quedat desert i després van
agafar aquesta empresa que nosaltres vam dir que no teníem res en contra d’ella, però
que tenia una sèrie de mancances que vostè em va informar que no era necessari,
com els tributs a les administracions públiques. Tot i això, li vaig comentar que
independent que es demanés o no, no estava de més fer-ho. Jo vaig estar mirant el
nou expedient, que a més m’ha sorprès perquè el primer expedient era de dos dits i
ara és de dos pams, però clar, hi ha hagut papers, documentació que no he trobat o no
he sabut veure i una és per exemple la responsabilitat civil. Jo he vist que tenen una
responsabilitat civil del 12/9/2016, però és una responsabilitat civil on diuen lo que hi
ha, lo que entra, però no he vist en cap moment que estigui pagada ni que estigui feta,
i és de l’any 16. Llavors em sorprèn perquè quan has demanat algun paper et diuen
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què t’entra però lo que t’avala és el rebut de que ho tens pagat, i això no ho hem vist.
Lo que tampoc hem vist és la titulació d’aquesta persona, i em sorprèn perquè em
posen TASTO i resulta que la Seguretat Social que vostès demanen, quan li han donat
a aquesta persona al mes de gener, que li han donat les escoles, tenen el mes de
desembre conforme estan al dia de l’Administració de la Seguretat Social, però amb
data de desembre, però resulta que no està a nom de l’empresa TASTO, està a nom
d’una persona física. Aquesta persona física em consta que viu aquí a Malgrat, quan
resulta que l’empresa d’aquesta persona física consta a un altre lloc, una altra
població. I resulta que a més a més, no només em trobo aquesta persona, sinó que
aquesta persona depèn d’una altra empresa que té un altre nom i que és de Madrid. I
clar, jo qui ja m’he començat a perdre. He començat a veure moltes diferències i li
agrairia dues coses. Si tenen el registre de Sanitat, que no l’he pogut veure o no l’he
trobat; la responsabilitat civil, si estan al dia; l’empresa exactament quina és i si està al
dia, perquè només tenim desembre o novembre, perquè sempre es paga un mes
després, si ara demanen tindran desembre perquè fins a finals de febrer no es pagarà
gener; si tenen la solvència econòmica que no l’he vist per enlloc i la financiació que
tampoc l’he vist per enlloc; i la titulació que tampoc l’he vist per enlloc. Llavors no he
entès el dipòsit de 3436 €, no l’he entès. He estat buscant alguna cosa i no l’he
trobada. Simplement és això, que si em pogués explicar, quedem un dia i m’ho explica,
no tinc cap problema. Possiblement és algo que no he acabat de veure bé però
m’interessaria poder-ho veure.
Sra. Casajuana: Sí, un dia quedem i ho busquem, perquè entenc que és un procés
administratiu, és un concurs, hi ha una mesa, un president, uns tècnics i lògicament lo
que dèiem, precisament en aquesta mesa també hi havia Intervenció, vull dir que
difícilment Intervenció aprovarà res si no està bé. Ara bé, sí que li dic una cosa, perquè
això és important. Quan parlem d’empreses, hi ha empreses, societats limitades,
societats anònimes, hi ha aquestes oligarquies d’empreses. Llavors també hi ha petits
empresaris, autònoms... la llei de contractació del sector públic en el seu article primer
diu que les administracions públiques potenciaran o facilitaran la contractació de
petites empeses. Llavors, quan vostè diu no veig la solvència econòmica, no veig tal,
hi és tot. Ara bé, la mateixa norma estableix precisament poder contractar aquestes
petites empeses o aquests autònoms, ser més tou amb la solvència econòmica. Quan
mirem l’article de solvència econòmica, diu: es demanarà a l’empresa que tingui
aquesta solvència econòmica. Aquesta o alguna d’aquestes. La solvència econòmica
que vam demanar,en aquest cas concret, és acreditar la responsabilitat civil, que tingui
una assegurança de responsabilitat civil per fer front a qualsevol cosa, perquè això
qualsevol empresari ho ha de tenir. Però no demanarem una solvència econòmica de
tres anys de facturació, no ho farem. Perquè llavors hi ha molta petita empresa que no
té accés a la contractació al sector públic. I això és una de les coses que nosaltres
pensem que hem de potenciar una mica més, la petita i mitjana empresa. Perquè la
norma ho permet, lògicament. Però tots aquests ítems que vostè diu, els puntejarem
un per un i mirarem l’expedient que sigui tot i cadascun d’ells, que lògicament hi són,
perquè sinó no podríem aprovar aquest concurs.
Sra. Vega: no nego que estigui ben fet, lo que passa és que hi ha coses que no les he
vist i lo de la solvència m’ho explica i ho entenc, no hi ha cap mena de problema.
13-C.- Sra. Vega: el mes passat vam donar una subvenció als de Can Campassol, la
gent gran de Can Campesol. M’interessaria parlar amb el Sr. Paco un dia a soles, si
pot ser, i que m’expliqués com han anat les despeses que han presentat, perquè he

vist que es donava una subvenció pel dinar que s’havia fet de la Festa Gran i no em
quadren algunes coses. Si, per exemple, quan donen la subvenció si miren si tenen
algun ingrés o no, com donen aquestes bases. Si li sembla, quedem un dia i ens ho
mirem.
Sr. Márquez: Sí, mirem l’expedient i quedem quan ens vagi bé a tots dos.
Sra. Vega: només li demano un favor, que sigui un dijous, si us plau..
Sr. Márquez: precisament els dijous és l’únic dia que no puc, perquè estic amb la
meva filla tot el dia, perquè la meva senyora no hi és, disculpi’m.
Sra. Vega: jo, si em disculpa, li delego a la Sra. Núria que m’atengui, perquè jo és el
dia que tinc pactat amb l’empresa.
Sr. Márquez: podem quedar també a la tarda?
Sra. Vega: Sí.
Sr. Márquez: també m’agrada estar amb la meva filla, per la conciliació familiar, que
tots en parlem molt i m’agrada estar un dia amb la meva filla. Quedem, mirem,
l’expedient és públic, el demano i se’l pot mirar. I quedem el dia per mirar a veure si
surten dubtes i el que vulgui. Mirem de quedar també amb la tècnica, per si surt algun
dubte tècnic que jo no li pugui resoldre i que ella li pugui resoldre. Però agrairia que no
fos un dijous al matí, si us plau.
Sra. Vega: jo si em un dijous a la tarda, o una tarda, a mi em dona igual.
Sra. Ponsa: ja quedaran vostès internament.

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
Secretari General
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