ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 9 de maig de 2019
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 20.50 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
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Amb l’assistència del secretari Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, que dóna fe de l’acte i
de l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras.
Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, 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 11 d'abril de 2019.
2.- Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori
3.- Aprovació del Compte General corresponent a l'exercici 2018.
4.- Modificació de pressupost 4/2019.
5.- Aprovació definitiva de les bases reguladores de subvencions atorgades per
l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
6.- Adaptació del conveni de delegació al Consell Comarcal del Maresme de les
competències municipals en matèria de recollida, atenció i acollida d'animals
domèstics abandonats.
7.- Rectificació i comprovació de l'Inventari de Béns i Drets de la Corporació.
8.- Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a
l'habitatge.
9.- Dació de compte dels decrets de l'alcaldia 674 a 900/2019.
10.- Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 11 d'abril 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=20190509&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 11
d’abril 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 11 d’abril 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=20190509&punto=2
No n’hi ha

3. - Aprovació del Compte General corresponent a l'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=20190509&punto=3
Vist l'expedient del Compte General corresponent a l'exercici 2018 format per
Intervenció de Fons.
Vist l'informe de la Comissió Especial de Comptes de data 2 de maig de 2019
Atès que durant el termini d'exposició al públic de l'esmentat compte, obert per anunci
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 18 de març de 2019, pel període
reglamentari, no s’han presentat reclamacions, al·legacions ni observacions.
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del
208 al 212 de la RDL. 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, la Comissió Especial de Comptes, en sessió de 12
de juliol de 2018.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Roger: només dir que el compte ha estat exposat i no hi ha hagut cap al·legació ni
cap qüestió que no permeti que avui aprovem aquest compte general. També donar un
agraïment a totes les àrees i regidories de l’Ajuntament pel treball que han fet per
poder presentar aquest compte on s’hi troben totes les activitats, totes les despeses i
animar també a la ciutadania a que, en els propers dies, entri a la plana web per poder
consultar i veure realment que des de l’Ajuntament s’ha fet des d’aquestes diverses
regidories. Mirarem de posar-ho en un lloc destacat i fer aquesta crida a que tothom
pugui veure què fem des de l’Ajuntament i què comporta, en quant a despesa, el que
es fa.
Sra. Ortiz: des del PSC, com no podria ser d’una altra forma, donem veracitat a tots
els números i totes les dades que figuren dintre del compte general i que han estat
exposades. Fins aquí, no podem dir res, perquè està fet per professionals, com
sempre, i a partir d’aquí estem a favor. Però nosaltres tenim una manera també
d’interpretar aquestes dades. Els números no surten del no-res. Aquests números que
estan dintre del compte general són el que són perquè al darrere d’aquests números hi
ha una gestió. Una gestió política. Una gestió d’un quatripartit que nosaltres, com s’ha
gestionat aquests dos anys el pressupost municipal, no li donem el vistiplau, perquè
haguéssim fet les coses d’una altra manera. Dit això, no entrarem en més detalls
perquè la compta està exposada, tothom ho pot veure, i nosaltres el que farem és
abstenir-nos.
Sra. Vega: nosaltres anem en la mateixa línia, en el fet que no tenim res a dir a nivell
dels tècnics, considerem que la seva tasca és correcta, però en canvi no estem gaire
d’acord en com s’ha funcionat a nivell de gestió de govern. El nostre vot serà
d’abstenció.
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Sr. Roger: només dir que els números són públics, que tothom els pot veure. Són
números, com sempre han estat en aquest Ajuntament, del tot correctes, tal com deia
la Sra. Ortiz. També, per una altra part, dir que és lògic i normal que no estiguin
d’acord en com s’han gestionat aquests recursos, perquè com bé deia vostè, els
ingressos que té l’Ajuntament serveixen per fer polítiques per la gent i, evidentment,
quan hi ha canvis de govern i la gestió passa a mans d’altres partits, la gestió no pot
ser la mateixa, perquè tothom té una manera de fer i unes prioritats i entenem que en
aquest cas vostès discrepin del que en aquest exercici 2018 s’ha fet des del govern.

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes, data 2 de maig de 2019.
Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple, per deu vots a favor (JxM, ERC, PDC i CUP)
i set abstencions (PSC i PP), acorda:
Primer. Aprovar en tot el seu contingut el Compte General corresponent a l’exercici
2018, d'acord amb les dades que figuren en l'expedient.
Segon. Donar compte, en compliment de l’article 218.3 del RDL 2/2004, de 5 de març,
(TRLRHL), dels acords i resolucions contraris a objeccions formulades per l’
intervenció municipal sobre les anomalies detectades en matèria d’ingressos i sobre
els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia.
Tercer. De conformitat amb el que disposen l'article 201 i 212.5 de l’esmentat
R.D.L.2/2004 i l'article 9 de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes,
remetre el present acord a la Sindicatura de Comptes.
4. - Modificació de pressupost 4/2019.
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=20190509&punto=4
Vista la memòria del regidor de l’àrea de serveis econòmics de data 29 d’abril de 2019
per la qual sol·licita la incoació d’un expedient de modificació de crèdit en el
pressupost de despeses d’enguany d’acord amb el següent detall :
Concepte
Sistema de bombeig d’aigua per reg
Subministrament contenidor eines 6 x 2,2 m
Subministrament contenidor fitosanitaris 4 x 2,2 m

Import
5.000,00
2.000,00
2.000,00
9.000,00

Considerant que les necessitats posades de manifest en la memòria són urgents no es
poden demorar fins a l’exercici següent, es proposa a l’Alcaldia la tramitació d’un
expedient de modificació pressupostària mitjançant crèdit extraordinari, d’acord amb el
següent detall :


Pressupost de despeses :



Pressupost d’ingressos :

Vist l’informe emès per l’interventor de fons en 29 d’abril de 2019
Considerant que de conformitat amb l’article 8 de les bases d’execució del pressupost,
la competència per a l’aprovació de modificacions pressupostaries per concessió de
crèdit extraordinari correspon al Ple de la Corporació.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Roger: fem una modificació puntual de 9000 € que traiem del que s’havia assignat
a despeses generals per atendre les necessitats de l’adequació de l’espai que s’ha
d’utilitzar pel tema del cicle formatiu d’agrari. Es necessita un sistema de bombeig pel
rec, comprar algunes eines. Necessitem aquesta partida de 9000 € i fem aquesta
modificació per tal de poder atendre aquestes necessitats educatives.
Sra. Vega: nosaltres en el moment del pressupost, vam votar en contra per una sèrie
de partides que no estàvem d’acord, però, en aquest cas, igual que l’altra vegada, i per
coherència, creiem que és una cosa necessària i nosaltres no negarem mai, quan sigui
necessari, poder canviar el vot. El nostre vot serà favorable.
Sra. Ortiz: des del PSC, pensem que aquí hi ha una manera de veure com es treballa.
Quan fas el pressupost, tens un projecte i ha d’estar valorat. Què ha passat, segons el
nostre punt de vista? Que aquest projecte estava valorat però no del tot. Per quin
motiu? No ho sabem. Vostès van posar un projecte amb 15.000 € i no ha passat ni tres
mesos i ara li posen 9000 €. O no ho sabien abans o no sabem què ha passat.
Aquesta no és la manera de treballar. No estem parlant d’una cosa d’un milió d’euros,
que et pots desviar, amb una cosa tan acurada, pensem que aquesta modificació no
pertocaria. Ja hagués hagut d’estar contemplada dintre del pressupost anterior. Per lo
tant, el nostre vot va ser a favor, però aquesta vegada serà abstenció.
Sra. Martínez: en aquest cas, es va fer una partida de 15.000 € per aquest cicle
formatiu i ara posarem 9000 € més, perquè no es va comptar en el seu moment amb
tota una sèrie de despeses que hi hauria d’haver en aquest cicle. Es va comptar amb
unes i amb altres no. A més a més, amb aquest cicle, aquestes partides que fem la
modificació pressupostària, van per un altre capítol que no podem cobrir amb les que
teníem anteriorment adjudicades. Per tant, es fa aquesta modificació.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, data 2 de maig de 2019.
Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple, per onze vots a favor (JxM, ERC, PDC, CUP
i PP) i sis abstencions (PSC), acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant concessió de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, que es detalla a continuació:
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Pressupost d’ingressos



Pressupost de despeses

Segon. De conformitat amb el que disposa l’article 177.2, en relació a l’article 169 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora d eles
Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per un
termini de 15 dies hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments
davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat.
5. - Aprovació definitiva de les bases reguladores de subvencions atorgades per
l'Ajuntament 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=20190509&punto=5
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 7 de març de 2019, aprovà
inicialment les bases reguladores de les subvencions atorgables per l’Ajuntament de
Malgrat de Mar per l’exercici 2019.
Sotmès a informació pública, durant vint dies hàbils, mitjançant publicació al BOPB de
18.03.19, al DOGC de 19.3.19, a la web municipal i al taulell d’anuncis, fins el dia 16
d’abril de 2019.
En data 16.04.19 (RE 6255/2019), l’Oficina Antifrau de Catalunya, formula escrit
d’observacions i suggeriments al text, a l’empara dels arts. 1 i 3 de la Llei 14/2008, de
5 de novembre, de la OAC, així com de l’art. 13.2.d) de les seves normes d’actuació i
de règim intern, que han estat informades per secretaria en la forma següent:
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 7 de març de 2019, aprovà
inicialment les bases reguladores de les subvencions atorgables per l’Ajuntament de
Malgrat de Mar per l’exercici 2019.
Sotmès a informació pública, durant vint dies hàbils, mitjançant publicació al BOPB de
18.03.19, al DOGC de 19.3.19, a la web municipal i al taulell d’anuncis, fins el dia 16
d’abril de 2019.
En data 16.04.19 (RE 6255/2019), l’Oficina Antifrau de Catalunya, formula escrit
d’observacions i suggeriments al text, a l’empara dels arts. 1 i 3 de la Llei 14/2008, de
5 de novembre, de la OAC, així com de l’art. 13.2.d) de les seves normes d’actuació i
de règim intern, incidint en els aspectes següents:





















Quan a l’àmbit d’aplicació: fer menció explícita dels subjectes obligats per la
norma, fent referència explícita no només a l’Ajuntament, sinó també a les
entitats que integren o poden integrar el sector públic municipal.
Tot i que, en aquests moments, no existeixen altres entitats que integrin el
sector públic municipal, susceptibles d’atorgar subvencions i que les bases es
renoven anualment, en el tercer paràgraf de la base 2, es pot afegir que
aquestes Bases son d’aplicació “a les subvencions que atorgui l’Ajuntament de
Malgrat de Mar, així com les entitats que formin part del sector públic
municipal.
Es proposa, com a principi de bona regulació, un major grau de precisió pel que
fa a l’òrgan proposant que conté la base 15, establin les directrius bàsiques
de la seva composició, que hauria de ser exclusivament tècnica. Es posa
també de manifest que no es fa cap menció de l’òrgan instructor.
Les bases preveuen que la instrucció es confia a les unitats administratives
municipals pertinents.
En la base 15, es pot determinar que l’òrgan col·legiat encarregat de formular
les propostes estarà integrat per tres membres i serà exclusivament de
caràcter tècnic, si bé, atès que la seva composició hauria de ser adequada als
àmbits en els que s’atorguen les diferents subvencions, es proposa establir que
la seva composició concreta es determini, en cada cas, en les bases
particulars de cada subvenció de conformitat al seu barem específic.
Pel que fa a l’opció d’introduir mecanismes de gestió de conflictes d’interès,
s’ha de dir que l’Ajuntament ja disposa d’un Codi de Conducta aprovat en el
que, entre d’altres, es contempla el compromís de fer ús de criteris objectius en
la presa de decisions, especialment en l’execució pressupostària i la concessió
d’ajuts i subvencions.
Revisar les previsions de la base 22, relativa al procediment abreujat, en no
tenir empara en la Llei General de Subvencions ni en el Reglament que la
desenvolupa, em articular, de fet, un nou procediment més assimilable a la
concessió directa que a la concurrència competitiva.
Certament, és aquest un procediment ad hoc, no previst en la llei ni el
reglament, pensat per atendre necessitats peremptòries i actes puntuals, amb
el límit quantitatiu de 1.000 €, no obstant, es pot suprimir, entenent, com
s’indica, que els supòsits que contempla poden ser tractats en l’àmbit de les
concessions directes de la base 9.2.b).
En l’apartat b) de la base 9.2, relatiu a la concessió directa de subvencions en
casos en què concorrin raons d’interès públic, social o econòmic o humanitari,
o altres degudament justificades que dificultin la convocatòria pública,
s’aconsella que s’incorpori la necessitat d’un informe raonat i justificatiu en
relació amb l’existència de la causa que impedeixi o dificulti fer una
convocatòria.
En l’apartat 9.2 es pot afegir un apartat c) del següent tenor:
De forma prèvia a la proposta, caldrà un informe raonat i justificatiu en
relació a la causa que impedeixi o dificulti fer una convocatòria, així com
informe d’Intervenció que indiqui si el sol·licitant es troba al corrent de
l’obligació de justificar subvencions atorgades en exercici anteriors.
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Per altra banda, la recomanació d’intentar acotar més en les bases, les
expressions legals genèriques que s’utilitzen en l’art. 22.2.c) de la Llei, no es
considera necessari per bé que sí es pot subratllar en l’apartat 9.2.b), el seu
caràcter excepcional.
A l’art. 10, relatiu a les obligacions dels beneficiaris, es recomana incorporar
una previsió que els obligui a comunicar la modificació de qualsevol
circumstància que pugui afectar a algun dels requisits fixats a la
concessió de la subvenció.
Es proposa afegir a l’apartat d) el següent: així com comunicar la modificació
de qualsevol circumstància que pugui afectar a algun dels requisits fixats
a la concessió de la subvenció.
Per tal d’impedir que per via de la subcontractació de les activitats
subvencionades, adquireixi de facto, la condició de beneficiari qui no reuneixi
les condicions per fer-ho, es recomana establir si les bases permeten la
subcontractació de l’activitat subvencionada i, de ser així, fixar un
percentatge, que, altrament, no podrà ser superior al percentatge legal del
50%.
Donar contingut a la Base 22, en la forma següent:
El/la beneficiari/a de subvencions per activitats podrà subcontractar
l’execució total o parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de la
subvenció, de conformitat amb el que preveu l’art. 29 de la LGS i l’article
68 del RLGS.
Planteja incorporar les previsions de l’art. 8.1 de la LGS, que obliga a elaborar
amb caràcter previ un pla estratègic de subvencions.
No existint actualment, a punt de finalitzar el mandat Corporatiu, un pla
estratègic de subvencions, l’elaboració del mateix hauria de ser un objectiu del
govern resultant dels comicis municipals, de forma que les previsions del
mateix poguessin ser incorporades a les bases de subvencions de l’exercici
2020.
Finalment, apunta a la subsanació d’errors materials de detall en la
redacció a corregir, de forma que:
A les Bases 23.8 i 23.9, on diu Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, ha de dir: Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades i garantia de drets digitals.
A la Base 26.1, on diu: Abans del 4 de novembre de 2018, ha de dir: Abans
del 4 de novembre de 2019.
A la Base 28.3, paràgraf tercer, on diu: en concepte de solidaritat
internacional, ha de dir: en concepte de cooperació i solidaritat.

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 2 de maig de 2019.
Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple, per assentiment dels disset membres
assistents, acorda:
Primer. Prendre raó i estimar parcialment les al·legacions presentades per l’Oficina
Antifrau de Catalunya al text de les Bases reguladores de les subvencions atorgables

per l’Ajuntament de Malgrat de Mar per l’exercici 2019, en el sentit que s’esmenta a la
part expositiva.
Segon. Aprovar definitivament les Bases reguladores de les subvencions atorgables
per l’Ajuntament de Malgrat de Mar per l’exercici 2019, amb les esmenes que se’n
deriven.
Tercer. Publicar íntegrament les Bases reguladores de les subvencions atorgables per
l’Ajuntament de Malgrat de Mar per l’exercici 2019, al BOPB, establint la seva eficàcia
als quinze dies de la seva publicació.
Quart. Notificar el present acord juntament amb el text íntegre de les Bases
definitivament aprovades a l’Oficina Antifrau de Catalunya.
6. – Adaptació del conveni de delegació al Consell Comarcal del Maresme de les
competències municipals en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals
domèstics abandonats.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190509&punto=6
El Consell Comarcal del Maresme, d’acord amb el seu Programa d’Actuació Comarcal,
va crear el servei públic comarcal delegat d’acollida d’animals domèstics de companyia
el 20 de setembre de 2005, va publicar el seu Reglament i projecte d’establiment (BOP
17 d’octubre núm. 248 i DOGC 25 d’octubre núm. 4496) i va iniciar la prestació del
servei a 18 municipis de la comarca l’1 de febrer de 2006.
L’Ajuntament de Malgrat de Mar va concretar la delegació de competències municipals
i la prestació del servei municipal de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics
amb la signatura d’un conveni de delegació en favor del Consell Comarcal del
Maresme, en data 28 de febrer de 2006 i amb una vigència fins el 31 de desembre de
2040, i van modificar els termes d’aquesta delegació en un conveni signar el 16 de
maig, amb una vigència fins el 31 de desembre de 2022, que fou objecte d’una
addenda de modificació, en data 17 de desembre de 2015, en relació als pactes segon
i tercer, establint aquest darrer que l’aportació anual de l’Ajuntament de Malgrat de Mar
seria de 27.000 €.
Ambdues parts estan interessades en modificar els termes d’aquesta delegació de
competències pel que fa a les clàusules pactades relatives als termes i condicions de
la delegació, adequant al mateix temps el conveni a les determinacions de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, establint els
pactes següents:
PRIMER.- Mitjançant la present adaptació del conveni de la delegació al Consell Comarcal del Maresme
de les competències municipals en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics
abandonats, i la prestació per aquest del servei municipal de recollida, atenció i acollida d’animals
domèstics abandonats, incorporant les determinacions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
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del Sector Públic i del Reglament del Servei Públic Comarcal d’Acollida d’Animals Domèstics de
Companyia, vigent.
SEGON.- El Consell Comarcal del Maresme, tindrà genèricament, les facultats i obligacions que
corresponen en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats d’acord amb el
que estableix la normativa vigent (el Decret llei 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de protecció d’animals i qualsevol norma legal o reglamentària aplicable a aquest servei) i les
establertes en aquest conveni, en particular les següents:
a)

Prestar del servei recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats d’acord amb el
Reglament del servei públic comarcal d’acollida d’animals domèstics de companyia del Consell
Comarcal del Maresme, vigent.

b)

Establir les vies d’informació continuada i d’intercanvi d’informació amb l’Ajuntament a fi d’obtenir
una gestió eficaç i que aquest pugui tenir un coneixement constant de la prestació i gestió del
servei.

c)

Presentar anualment la memòria i la liquidació dels comptes del servei.

TERCER.1.

L’Ajuntament de Malgrat de Mar abonarà al Consell Comarcal del Maresme la quantitat de
15.495,54 € com a anualitat del 2019, en concepte de transferència econòmica per les despeses
que hagi d’atendre a fi de portar a terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de delegació de
competències.

2.

Aquesta quota és el resultat de distribuir entre els municipis adscrits al servei els costos anuals no
finançats per altres ingressos (diferència entre costos i ingressos) d’acord amb els següents criteris:
a)

el 10% de l’import total a finançar pels municipis distribuït igualitàriament entre els
municipis adscrits (part d’accés al servei).

b)

el 25% de l’import total a finançar pels municipis distribuït entre els municipis adscrits al
servei en funció de la seva superfície i el seu nombre d’habitants respecte del total del
municipis adscrits (part fixa). La ponderació de superfície i població en la confecció de la
quota serà del 50% per a cada una d’elles.

c)

el 65% de l’import total a finançar pels municipis, distribuït entre els municipis adscrits al
servei en funció del nombre de sortides —per recollir animals— que s’han efectuat a petició
de l’ajuntament —independentment de si s’ha produït entrada o no d’animals al centre— i
respecte del total d’efectuades (part variable).

En l’annex del Reglament vigent del Servei Públic Comarcal d’acollida d’animals domèstics del Consell
Comarcal del Maresme recull el càlcul econòmic de les quotes municipals resultants de l’aplicació
d’aquest criteris.
3.

La liquidació d’aquesta quota és farà de forma fraccionada durant el mateix exercici: el 50% el mateix
mes de febrer i el 50% restant al mes de juliol.

4.

Aquesta liquidació provisional, a compte de la definitiva, quedarà pendent de la regularització que es
faci després del tancament de l’exercici, al mes de febrer següent, d’acord amb els costos i ingressos

reals i en funció dels resultats reals del servei durant l’exercici (nombre de municipis adscrits, població
particular i total, superfície total, nombre total de sortides efectuades pel servei, nombre de sortides a
cada municipi, etc.).

QUART.- La quota municipal dels exercicis següents es calcularà per a l’any en curs també cada mes de
febrer, en funció de la regularització de l’any anterior i de les previsions per a l’exercici, reproduint els
càlculs del pacte anterior i recollits en el Reglament del Servei vigent.
CINQUÈ.- Vigència.
L’eficàcia del present conveni queda pendent de la condició d’aprovació per part de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar i la seva aprovació per part del Consell Comarcal del Maresme.
Aquest conveni de delegació de competències, adequat a la modificació del Reglament del Servei Públic
Comarcal d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia que es va aprovar definitivament el dia 13 de
desembre de 2018, té efectes a partir de l’1 de gener de 2019, estenent-se la seva vigència durant un
termini de 4 anys, essent possible la seva pròrroga anual fins a un màxim de 4 anys més, per períodes
d’anys naturals, pròrroga que haurà de ser acordada per l’òrgan competent de cadascuna de les entitats
signants del present conveni, i formalitzant-se en addenda anual que s’annexarà al present conveni.
Les parts acorden que correspon a l’Ajuntament de Malgrat de Mar, en aplicació de l’article 110.3 de la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques, procedir
a la publicació del present conveni en el diaris oficials corresponents i a la web municipal.
La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació mínima de tres
mesos abans que finalitzi el període de vigència.
SISÈ.- Comissió de seguiment.
Les parts acorden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del present conveni, que ha
d’estar integrada per un o dos membres designats per cadascuna de les parts signants, o, en el seu
defecte, designar un responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, essent els
encarregats de portar a terme els convenis específics.
Aquest mecanisme té com a funció:
a)

El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest conveni, així com la
seva interpretació i la proposta de possible modificació, si escau.

b)

Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni.

Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, es
consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni als efectes de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
SETÈ. Modificacions del conveni.

11

Les modificacions del present conveni requereixen sol·licitud raonada i degudament motivada per part
dels Presidents de qualsevol de les dues entitats signants del present conveni.
Serà objecte de modificació del conveni de delegació, les modificacions en el servei derivades de canvis
normatius i dels canvis en el reglament del servei comarcal.
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts
i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, formant part integrant del mateix.
VUITÈ.- Extinció.
Aquest conveni es podrà extingir per alguna de les clàusules següents:
a)

La resolució acordada de mutu acord entre les parts que el subscriuen

b)

El compliment del seu objecte

c)

La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es reuneixin els requisits
de forma o els requisits de caràcter material, declarada judicialment.

d)

L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos contrets en aquest
conveni. En aquest cas, la part interessada pot exigir-ne el compliment efectiu i, en el cas que
no es produeixi, haurà de comunicar a l’altra part la seva intenció de resoldre anticipadament el
conveni, amb una antelació mínima de 30 dies.

e)

L’expiració del termini de vigència acordat a l’apartat anterior, i si escau, de les seves
pròrrogues.

f)

La denúncia anticipada per qualsevol de les parts, que haurà de ser comunicada a l’altra part
amb una antelació mínima de tres mesos, perquè existeixin causes excepcionals i justificades
que dificulten o impossibiliten el compliment del contingut del conveni.

g)

La impossibilitat sobrevinguda legal o material de continuar amb l’objecte del conveni.

h)

Les generals establertes per la legislació vigent.

NOVÈ.- Ordre jurisdiccional
La naturalesa jurídica del present conveni és de caràcter juridicoadministratiu. Sens perjudici de l’establert a
l’acorden SISÈ, les qüestions relatives a llur compliment, interpretació, efectes i extinció son competència de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Legislació aplicable
Articles 26.1.b) de la Llei 6/1987, sobre l’organització comarcal de Catalunya i 167.b)
del ROAS, aprovat per Decret 179/1995.
Arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de bases de règim local (LBRL) i 114.3.e) del 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 (TRLMRLC).

Informe de Secretaria, de data 30 d’abril de 2019.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Serret: avui portem a aprovació aquesta delegació de competències, o millor dit,
portem a aprovació una modificació del conveni que l’any 2006 l’Ajuntament de
Malgrat de Mar va delegar fins l’any 2022 al Consell Comarcal del Maresme la
recollida d’animals domèstics. Fruit de diverses negociacions, hem modificat aquesta
addenda econòmica de l’any 2015, que es va atorgar amb 27.000 € anuals. Atès que
Malgrat és un dels municipis que fa les coses ben fetes i que, a diferència d’altres
municipis, la derivació d’animals domèstics és menor, no trobàvem que fos ben fet que
haguéssim de pagar igual que altres municipis que sí que deriven a molts o un
percentatge molt més elevat d’animals domèstics que els que derivem des de Malgrat.
Fruit d’aquestes negociacions, en les que també han participat la resta de municipis
que utilitzen aquest servei, parlem de la gossera d’Argentona, que és aquella que
gestiona el Consell Comarcal, hem pogut arribar a una negociació on ara la nova
addenda serà de 15.000 € anuals. Hi ha una disminució important pel que fa a la
despesa que ens costarà per part de l’Ajuntament de Malgrat aquesta recollida
d’animals domèstics que es deriven a Argentona.
Dictamen de la Comissió Especial de Comptes, data 2 de maig de 2019.
Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple, per deu vots a favor (JxM, ERC, PDC i CUP)
i set abstencions (PSC i PP), acorda:
Primer. Aprovar l’adequació del conveni mitjançant el qual es concreta la delegació al
Consell Comarcal del Maresme de les competències municipals en matèria de
recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, i la prestació del servei
per aquest.
Segon. Imputar una despesa d’import 15.114,38 € per a l’anualitat 2019, a l’aplicació
pressupostària 96.3110.25500 del Pressupost 2019.
Tercer. Facultar a la Sra. Alcaldessa, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per
a la tramitació dels presents acords, i la signatura dels documents necessaris a
l’efecte.
Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i a l’Àrea de Serveis
Econòmics d’aquest Ajuntament.
7. - Rectificació i comprovació de l'Inventari de Béns i Drets de la Corporació.
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=20190509&punto=7
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de Patrimoni dels
Ens Locals de Catalunya, on en el seu article 100 es determina l’obligació dels ens
locals de dur un inventari general, per consolidar íntegrament, mitjançant els epígrafs i
subepígrafs, els béns, drets i obligacions de l’ens local.
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l’article 102 del referit reglament, disposa que l’inventari ha de ser un instrument
d’actualització contínua, sens perjudici de la seva rectificació o comprovació.
Anualment s’ha de procedir a la seva rectificació (art. 103) i aprovació per part del Ple
de l’Ajuntament (art. 105).
L’article 105.3 del referit reglament disposa que l’inventari general ha de ser autoritzat
pel secretari de l’Ajuntament, amb el vist-i-plau del seu alcalde - president. Una còpia
d’aquest, amb les seves rectificacions, s’ha de lliurar al Departament de Governació de
la Generalitat de Catalunya.
Acord del Ple de l’Ajuntament de 07.03.2019, d’aprovació de la modificació de l’
Inventari de Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, a
31.12.2018.
RD 209/2019, d’1 d’abril, de convocatòria d’eleccions locals, pel proper 26.04.2019
(BOE núm. 79, de 26.05.2019).
Legisiació aplicable al Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya i amb la necessitat
d’aprovar la modificació dels Béns i Drets de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, en cada
exercici i en aquells supòsits de canvi dels membres del consistori.
Vistes les gestions realitzades per a la rectificació de l’ inventari de béns, a 30 d’abril
de 2019 Així com les tasques realitzades de comprovació, investigació i recerca de
dades per a la determinació de l’ inventari municipal, a la referida data.
Així, l’inventari de béns de l’Ajuntament, en base al que s’aprovà a la data referida, cal
tenir present les següents modificacions, en cadascun dels següents epígrafs:
IMMOBLES. ÚS PÚBLIC. Epígraf 1.1.a)
Pel poc període de temps (inferior a l’any), no s’han aplicat amortitzacions de les
estructures constructives i edificis.
A més cal tenir present el següent:
.- MODIFICACIÓ de la finca núm. 9. (Terreny a la platja. Pista de la petanca).
Sentència 168/18, de 18.10.2018, del Jutjat de Primera Instància i Instrucció
núm. 7, del procediment de Judici Ordinari núm. 718/2013, on afecta la
superfície del terreny propietat de l’Ajuntament, amb un resultat de 610,52 m2.
Si bé està recorreguda en segona instància, es creu oportú establí la nova.
S’estableix una valoració de 28.918,36 €

.- MODIFICACIÓ de la finca núm. 82. Plaça de Catalunya. Per acord de la
JGL de 28.12.2018 s’acordà l’adjudicació de les obres incloses a la memòria
“Remodelació de la Pl. Catalunya”, a favor de l’empresa, a favor de l’empresa
MOIX SERVEIS I OBRES, SL, per un import de 34.728,85 €.. El valor total de
l’immoble es de 67.032,66 €.

.- MODIFICACIÓ de la finca núm. 91. (Aparcament) Placeta de Ca l’Arnau.
Per acord de la Junta de Govern Local, de 18.12.2019 s’adjudicaren les obres
incloses a la memòria valorada “Remodelació de la plaça de Ca L’Arnau”, a
favor de l’empresari Miquel Molas Puigferrer, per un import de 116.890,50 €.
L’import total de l’immoble és de 134.546,87 €.
.- ALTA de la fina núm. 275. Arranjamenrf de les voreres dels carrers
municipals de Final del C. Llibertat cantonada amb C. Sant Pere, C. Carme,
entre el Camí Nou i el C. Blanch i el C. Blanch, entre el C. Carme i el C. Ramon
Turró. Per acord de la JGL de 18.12.2019s’adjudicaren les obres de referència,
a favor del l‘empresa OBRES I PAVIMENTS BROSSA, SA, per un import de
36.713,19 €. S’assigna el valor o cost de les obres 36.713,19 €.

La valoració total dels béns Epígraf 1.1.- Ús Públic.
Immobles, a 30.04.2019 és de 36.267.095,02 €.
IMMOBLES. PATRIMONIAL. Epígraf 3.1.A)
IMMOBLES. PATRIMONIAL. Epígraf 1.2.A)
Pel poc període de temps (inferior a l’any), no s’han aplicat amortitzacions de les
estructures constructives i edificis.
A més cal tenir present el següent:
.- MODIFICACIÓ de la Finca núm. 44. (Immoble al Ptge. del Castell). Per
acord de la Junta de Govern Local, de 18.12.2019 s’encarregà a l’empresari
Albert Ferri Serra el contracte menor per a l’enderroc de l’immoble, per un
import de 29.812,02 €. Aquest encàrrec entra dins del pla d’esponjament del
Barri del castell. Pel valor de l’immoble, a l’eliminar l’edificació sols cal aplicar el
valor del solar. Se li assigna un valor de 19.436,07 €

La valoració total dels béns Epígraf 3.1.A.Immobles. Patrimonial, a 30.04.2019 és de
IMMOBLES. SERVEI PÚBLIC. Epígraf 1.2.a)
5.205.729,32 €.
IMMOBLES. SERVEI PÚBLIC. Epígraf 1.2.A)
Pel poc període de temps (inferior a l’any), no s’han aplicat amortitzacions de les
estructures constructives i edificis.
A més cal tenir present el següent:
MODIFICACIÓ de la finca núm. 5 - Cementiri municipal. Per acord de la Junta
de Govern Local, de 28.12.2018 s’han encarregat les obres de Construcció de
nínxols, 2ª Fase”, a favor d’empresa CONSTE 3.0, SL, per un import de
66.771,11 €, es valora l’immoble en 1.055.807,95 €.
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La valoració total dels béns Epígraf 1.2,A.- Servei
Públic. Immobles, a 30.04.2019 és de 24.708.923,84
€.

VEHICLES. SERVEI PÚBLIC. Epígraf 1.2.a)
Pel poc període de temps (inferior a l’any), no s’han aplicat amortitzacions dels
vehicles de la flota municipal.
A més cal tenir present el següent:
ALTA del vehicle 66/18: Vehicle Camió ISUZU, amb bolquet i grua, segons
acord de la Junta de Govern de 30.10.2018 a l’empresa GRUIVOL, SL,
matrícula 6110KVY, per un preu de 35.950 €.

La valoració total dels béns Epígraf 1.2,A.- Servei
Públic. Vehicles, a 30.04.2019 és de 91.418,28 €.

MOBILIARI. SERVEI PÚBLIC. Epígraf 1.2.a)
No hi ha hagut canvis, es mantenen els imports de l’Inventari de Béns a 31.12.2018
La valoració total dels béns Epígraf 1.2,A.- Servei
Públic. Mobiliari a 30.04.2019 és de 3.977.970 €
PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL. Epígraf PMS
No hi ha hagut canvis, es mantenen els imports de l’Inventari de Béns a 31.12.2018
La valoració total del Patrimoni Municipal del Sòl, a
30.04.2019 és de 3.091.879,74 €.
DRETS REALS. Epígraf 3.2
No hi ha hagut canvis, es mantenen els imports de l’Inventari de Béns a 31.12.2018
La valoració total dels Drets Reals, a 30.04.2019 és
d’1.087.912,78 €.
CRÈDITS I DRETS DE CARÀCTER PERSONAL. Epígraf 3.6
No hi ha hagut canvis, es mantenen els imports de l’Inventari de Béns a 31.12.2018

La valoració total dels béns Epígraf 3.6.- Crèdits i
Drets de caràcter Personal, a 30.04.2019 és d’
1.204.958,45 €.
BÉNS I DRET REVERTIBLES. Epígraf 4
No hi ha hagut canvis, es mantenen els imports de l’Inventari de Béns a 31.12.2018:
Finques núm. 1 i núm. 2 (Terrenys i/o immobles on s’ubiquen el CAP amb un valor de
155.231,43 € i Institut d’Ensenyament Secundari, amb un valor de 351.630,64 €).
.- Instal·lacions mancomunades de transvasament de deixalles (Finca núm. 3) S’
aplica la mateixa valoració que a 31.12.2018, pel valor de la construcció (359.445,09
€), se li assigna un valor, a 31.12.2016 de 215.966,71 €.

La valoració total dels béns Epígraf 4.- Béns i
Drets reversibles, a 30.04.2019 és de 715.629,72 €.
PASSIU. Epígraf 5
D’acord amb l’informe d’intervenció de fons, el deute financer (passiu o capital a
amortitzar a favor d’entitats de crèdit), en data 30.04.2018 a causa d’operacions
financeres a llarg termini, en general de préstecs i crèdits és d’ 1.191.568,50 € . Del
deute pendent a 31.12.2018 (1.063.675,71 €), durant aquest període (gener2019/abril-2019) s’ha amortitzat un capital de 263.553,93 €, a més del pagament de
6.287,77 € pel concepte d’interessos. Sense que s’hagi incrementat amb un nou
augment del crèdit.
S’ha inclòs dins d’aquest apartat el deute a favor de l’empresa Hermanos Alum, SL,
que fins la present minvava l’import de la finca núm. 34 de l’epígraf 1.2. –Immobles.
Servei Públic (anteriorment descrit). No obstant, a 30.04.2019 és el mateix deute que a
31.12.2018, de 184.385,08 €
A més, hi ha el reintegrament de l’import corresponent de la Participació dels Tributs
de l’Estat de l’exercici 2008, per un import, a 31.12.2018, de 100.288,91 €, dels quals
se n’amortitzen 11.143,20 € (resten pendents a 30.04.2019, de 89.146,71€). La
Participació dels Tributs de l’Estat de l’exercici 2009, per un import a 31.12.2018 de
246.833.57 €, dels quals se n’amortitzen 27.426,00 € (resten pendents a 30.04.2019,
de 219.407,57 €). La qual cosa fa un total de 308.553,28 €

La valoració total del Passiu (Epígraf 5), a
30.04.2019 és d ‘ 1.68.506,86 €.
OBLIGACIONS DE CARÀCTER PERSONAL. Epígraf 5.4
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No hi ha hagut canvis, es mantenen els imports de l’Inventari de Béns a 31.12.2018
La valoració total de les Obligacions Personals
(Epígraf 5.4), a 30.04.2019 és de 47.940,03 €
Vistes les fitxes explicitades i degudament valorades, tant de la part actiu de l’Inventari
municipal (Ús públic, Servei Públic –tant en els Immobles, vehicles i mobiliari -,
Patrimonial, béns Revertibles, Drets Reals, Crèdits i Drets de caràcter personal, així
com del Passiu total de l’Inventari (integrat pel passiu i les obligacions de caràcter
personal), a 30.04.2019.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 2 de maig de 2019.
Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple, per assentiment dels disset membres
assistents, acorda:
Primer. Aprovar la modificació de l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar, referent a 30 d’abril de 2019 d’acord amb el contingut de l’article 103
del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de Patrimoni dels
Ens Locals de Catalunya, així com els articles 199 i següents del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
El resum dels epígrafs de l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament, a 30.04.2018, és
el següent (s’estableix la comparativa amb els imports a 31.12.2018):
30/04/2019

31/12/2018

VARIACIÓ

%

36.267.095,02 €
5.205.729,32 €
24.705.923,84 €
91.418,28 €
3.977.970,00 €
3.091.879,74 €
1.087.912,78 €
1.204.958,45 €

36.205.438,33 €
5.215.606,85 €
24.642.152,73 €
55.468,28 €
3.977.970,00 €
3.091.879,74 €
1.087.912,78 €
1.204.958,45 €

61.656,69
-9.877,53
63.771,11
35.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,17%
-0,19%
0,26%
39,32%
0,00%
0,00%
-

75.632.887,43 €

75.481.387,16 €

151.500,27

0,20%

30/04/2019

31/12/2018

EPÍGRAFS
Immobles. Ús Públic
Immobles Patrimonial
Immobles. Servei Públic
Vehicles. Servei Públic
Mobiliari. Servei Públic
Patrimoni Municipal del Sòl
Drets Reals
Crèdits i drets personals
TOTAL ACTIU

VARIACIÓ

%

Drets revertibles
Béns revertibles
TOTAL

715.629,72 €

715.629,72 €

0,00

715.629,72 €

715.629,72 €

0,00

0,00%

30/04/2019

31/12/2018

VARIACIÓ

%

PASSIU
Prèstecs i crèdits
Obligacions de caràcter personal
TOTAL

1.684.506,86
47.940,03
1.732.446,89 €

1.948.061,69
47.940,03

-263.554,83
0,00

1.996.001,72 € -

263.554,83 €

VARIACIÓ

-13,53%
0,00%

30/04/2019

31/12/2018

%

PN I (Actiu + B. Revertibles - Passiu)

74.616.070,26 €

74.201.015,16 €

415.055,10

0,56%

PN II (Actiu - Passiu)

73.900.440,54 €

73.485.385,44 €

415.055,10

0,56%

PATRIMONI NET

Segon. Notificar el present acord al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb l’article 105 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de
Catalunya
8. - Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a
l'habitatge.
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=20190509&punto=8
La situació de crisi econòmica ha suposat per a moltes unitats de convivència
l’empitjorament de la seva situació residencial o la manca d’accés a un habitatge
digne. La situació sostinguda en el temps de reducció de salaris, la precarietat de les
condicions laborals i l’atur, han provocat que moltes unitats de convivència no hagin
pogut mantenir l’habitatge on vivien, havent de canviar a altres més econòmics, passar
a viure a habitacions i, sobretot, fer l’esforç d’anar pagant sense tenir deutes però amb
uns ingressos mínims.
Per tal de pal·liar aquesta situació i amb l’objecte d’atorgar un conjunt d'ajudes directes
destinades a donar suport econòmic per al pagament d’habitacions, fiances
d’habitatges i altres despeses que permetin mantenir i/o accedir a un habitatge com a
domicili actual a persones i/o famílies que tenen el seu domicili habitual i permanent a
Malgrat de Mar.
Els destinataris d’aquests ajuts, sempre i quan compleixin les condicions i requisits
establerts a les bases reguladores, seran les persones i/o famílies que es trobin en
situació de vulnerabilitat econòmica, social i risc residencial.
Legislació aplicable
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
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- Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD. 887/2006, de 21 de juliol.
- Articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
- Bases reguladores de les subvencions atorgables per l’Ajuntament de Malgrat de
Mar, aprovades inicialment en sessió plenària de 7 de març de 2019.
- Arts. 30 i ss. de les Bases d’execució del pressupost municipal 2019.
El procediment previst per a l’atorgament d’aquestes línies de subvenció és de
concurrència competitiva.
Les presents bases reguladores, s’ajusten a allò previst a l’art. 17.3 de la Llei 38/2003.
Les bases han de ser objecte d’informació pública, de conformitat amb l’art. 124.2 del
ROAS, per un mínim de 20 dies i s’han de publicar al BOPB i al tauler d’anuncis de la
corporació. Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir al DOGC.
D’acord amb els arts. 20.8 i 23 de la Llei 38/2003 i l’art. 13 de les bases generals de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, per donar compliment al principi de publicitat que ha
de regir el procés, la convocatòria ha de ser objecte, de la corresponent publicitat via la
BDNS, a la que s’haurà d’enviar les dades estructurades de la convocatòria, el text
complet i l’extracte de la mateixa que serà publicat al BOPB.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Serret: des de la regidoria d’Acció social i Ciutadania, portem a aprovació les
bases reguladores per la concessió de subvencions de l‘habitatge. Ho fem per tercer
any consecutiu. Aquestes són unes subvencions que es van crear l’any 2017, fruit de
la situació econòmica del nostre municipi, però també del nostre país, que portem
arrossegant durant molt de temps, i ha acabat comportant que moltes famílies hagin
hagut de veure’s obligades a modificar el seu lloc d’habitatge, han perdut el seu
habitatge, o bé poder adquirir un nou habitatge digne. Per tant, creiem convenient
crear aquesta línia de subvencions d’habitatge, que han tingut molt bona resposta
aquests dos primers anys i avui tornem a portar aquestes bases reguladores. És un
procediment administratiu que ens obliga la llei a aprovar-les de forma anual, però cal
recordar que l’objectiu d’aquestes bases són el fet de fomentar l’accés a l’habitatge de
lloguer a persones amb risc d’exclusió social, persones amb ingressos insuficients,
mantenir l’habitatge que ja tenen o també aquelles habitacions que s’han vist
obligades a compartir, en pisos a compartir. Mantenir també l’habitatge llogat en
condicions mínimes d’habitabilitat i salubritat. Aquestes subvencions tenen una dotació
econòmica anual màxima de 300 € mensuals i s’intenta fomentar que el lloguer de
l’habitatge a Malgrat sigui un lloguer assequible per a tothom impulsant mesures des
de l’Ajuntament, per tal que es puguin adquirir aquests lloguers a un preu assequible i
tothom pugui arribar a tenir un habitatge digne.
Sr. Ortín: des del PSC, valorem positivament que avui es porti a debat i aprovació dels
membres d’aquest Plenari unes bases reguladores, que ja vam iniciar els socialistes a
principis d’aquest mandat i que tenen com a objectiu la concessió de tot un seguit de
subvencions adreçades a garantir que cap malgratenc, ja es trobi en situació de
vulnerabilitat econòmica, social o fins i tot de risc residencial, sigui privat de beneficiarse de tot un conjunt d’ajudes econòmiques directes destinades al pagament
d’habitacions, fiances d’habitatges i altres despeses que permetin mantenir i/o accedir
a un habitatge a totes aquelles persones o famílies amb domicili habitual i de caràcter
permanent a Malgrat. La superació de la darrera gran crisi econòmica, en termes

macroeconòmics, no ens ha de fer oblidar la problemàtica de fons a la qual es veuen
exposats molts dels nostres veïns i veïnes en el seu dia a dia. El manteniment d’un
habitatge o habitació amb les mínimes condicions d’habitabilitat i salubritat. Una
despesa d’ajut al lloguer de 25.000 € per aquest exercici econòmic 2019 ens sembla
una dotació pressupostària força correcta per poder desenvolupar positivament el
seguit d’actuacions previstes. Però més que quedar-nos amb les quantitats, al final
amb allò realment important que ens hauríem de quedar és amb l’ús correcte i efectiu
que es pugui arribar a fer de la mateixa. Per tots aquests motius el nostre vot serà
favorable.
Sr. Serret: Sr. Ortín, malgrat que podem compartir algunes de les paraules que ha dit
en la seva exposició, m’agradaria explicar-li que, des de la regidoria de Serveis
socials, hi ha diferents partides. Hi ha unes partides que van destinades al que vostè
acaba d’explicar, que són aquelles de deutes de lloguer, ajut a les persones que tenen
una insuficiència a l’hora de poder pagar els seus habitatges, no només amb el que és
lloguer, sinó també subministrament, i en situacions econòmiques desfavorables.
Aquestes bases el que permeten és que totes aquelles persones, col·lectius, gent
gran, gent jove, que vol llogar un habitatge digne, però per la seva situació econòmica,
no d’infrasituació, sinó de situació econòmica normalitzada, perquè malauradament
ens trobem en un context econòmic on les persones tenen un sou molt baix i no
permet aquest sou poder adquirir un habitatge digne, aquestes bases reguladores
permeten que aquelles persones que, a més a més, es queden fora dels ajuts de
lloguer que atorga la Generalitat que, per cert, aquí a Malgrat moltes de les persones
en surten beneficiaries, aquelles persones que queden fora, es fan unes bases
reguladores més ampliades, que permeten que a aquests col·lectius se’ls pugui
atorgar un ajut econòmic. Per tant, estem contents que les trobin bé, que la dotació
econòmica la trobi bé, però sí que caldria explicar bé les coses. Hi ha més partides a
serveis socials que serveixen per donar ajuts a aquelles famílies que tenen una
situació econòmica infra, per sota del que marquen fins i tot aquestes bases, i que
després hi ha aquesta dotació extra de 25.000 €; per això he explicat que era per
tercer any consecutiu, unes bases reguladores diferents al que hi havia, perquè és
molt diferent del que fa l’acció de serveis socials amb una situació de vulnerabilitat
extrema. No estem parlant de situacions de vulnerabilitat extremes en aquestes bases
reguladores, sinó amb un camp de visió molt més ampli i on la calculadora s’amplia
molt més, perquè aquelles famílies que no tenen aquesta situació també puguin
beneficiar-se i puguin crear una nova família a un habitatge digne, sigui del col·lectiu
jove com el de gent gran.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 2 de maig de 2019.
Vista la proposta de la regidoria d’Acció Social i Ciutadania, el Ple, per
assentiment dels disset membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a
l’habitatge, que figuren com annex a la proposta.
Segon. Aprovar la convocatòria d’aquesta subvenció pels imports màxims que consten
a les bases i pel termini que en elles s’indica.
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Tercer. Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 70 1520 48900 Despeses per ajuts al lloguer de la regidoria
d’Acció Social i Ciutadania, amb una despesa total màxima de 25.000,00 €.
Quart. Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l’article 124.2 del ROAS i les
respectives convocatòries d’acord amb l’article 23 de la Llei 38/2003 i l’art. 13 de les
bases generals de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Cinquè.- Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics.
9. - Dació de compte dels decrets de l'alcaldia 674 a 900/2019.
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=20190509&punto=9
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels Decrets dictats per l’Alcaldia, des del 674
al 900/2019.
10. - 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=20190509&punto=10
10-A.- Sr. Mercader: La primera pregunta a dirigida a vostè, Sra. Ponsa, com a
responsable de seguretat i mobilitat. Ens hem assabentat, a través de veïns i veïnes
dels carrers del centre, que l’Ajuntament ja enviat uns fulletons a cada casa per
informar de la retirada del pivot del carrer Ramon Turró i que en el seu lloc hi posaran
càmeres. Ens agradaria, com ens ha arribat per part dels veïns i no per part de vostè,
que ens informés d’aquest fet, de la raó per la qual s’ha decidit fer aquest pas i també
si han mantingut alguna reunió per informar als veïns sobre aquest fet, de com
funcionarà, quan s’aplicarà, quines condicions i quines característiques hi ha.
Sra. Ponsa: em sorprèn que m’ho pregunti ara, quan fa un munt de temps que estan
posades a l’entrada del carrer Ramon Turró. Que s’hi hagi fixat al darrer Ple, em
sorprèn una mica. Si passegés pel poble veuria que fa molt temps que estan posades,
tant a l’entrada del carrer Ramon Turró, com a la sortida del carrer de Mar, com a la
sortida del carrer Mallorca. Ja vam parlar amb els veïns i vàrem dir que es faria una
substitució del pivot per posar aquestes càmeres. Aquestes càmeres, facilitaran que
veïns i veïnes que viuen als carrers Ramon Turró, Mar i Mallorca, que fins ara no
tenien accés, perquè no tenien un garatge, ara podran accedir fins a casa seva, a
buscar a gent gran, a portar la compra, gent que vagi amb nens petits... Tot aquest
col·lectiu de gent podran passar pel carrer, tindran un estacionament d’uns 20 minuts i
podran tornar a sortir. La gent que té garatge, continuarà fent-ne ús i podran entrar al
carrer les vegades que vulguin com feien amb el comandament per obrir el pivot. Les
persones que tenen garatge i que hi ha varis vehicles aparcats al seu garatge ens han
de donar les matrícules, que es comproven, i si és així, també tenen accés al carrer.

Pensi que també hi ha dos residències de gent gran que, fins ara, tenien problemes
per poder portar els avis i àvies a la residència, perquè no podien entrar, sobretot els
que tenen mobilitat més reduïda, i havien d’entrar pel carrer Sant Esteve/ Mallorca,
marxa enrere, cosa que tampoc és gaire adient. Ara tindran accés a la residència, que
ja ens han donat els números de matricula de les persones que ho necessiten. Vostè
sap que els pivots han donat problemes durant molt temps i això és evolucionar cap a
facilitar que veïns i veïnes d’aquests carrers hi tinguin accés, cosa que fins ara no
tenien. Les càmeres està previst posar-les en funcionament cap al mes de setembre i
es donarà uns dies perquè les persones s’acostumin a passar i vegin el funcionament.
Els veïns estan assabentats, hi ha hagut reunió amb els veïns, amb la representació
dels veïns i totes les qüestions que tenien se’ls ha respost. La sensació que hi ha és
que és positiu, perquè s’obra a moltes persones que, fins ara, no havien pogut tenir
accés a aquests carrers.
Sr. Mercader: si ha rebut aquesta sensació positiva, potser és vostè la que no passeja
pels carrers de Malgrat, perquè els veïns de la zona molt contens i molt satisfets no
estan. Vostè ha venut això, com que és com una demanda dels veïns que traguessin
el pivot del carrer Ramon Turró, quan, realment, no és així ni hi havia cap
problemàtica. També és una mica contradictori que digui que anem avançant i retirem
els pivots i posem càmeres. Per què posem pivots al camí del Pla? Per què posem
pivots al carrer Sant Esteve amb carrer Escoles? O abans d’accedir al Cubí? Si és
algo que hem d’anar retirant, perquè els anem instal·lant? És una mica contradictori.
Tenen una altra funció? Sí. El que passa és que l’argument de dir: anem retirant
pivots, perquè han quedat antics i duen molts problemes, queda una mica en dubte,
no? Hi ha situacions que ens han traslladat els veïns, que nosaltres també volem
traslladar al seu govern, que la veritat és que tenen molts dubtes. No crec que ho
tinguin gaire clar, a veure si m’ho pot resoldre. Cal estar empadronat per accedir a un
habitatge o no.? Si ve una empresa de paqueteria o d’alimentació, com haurà d’actuar
aquest veí? Els visitants de la residència, com ho faran?. Ens ha arribat també que cal
enviar un e-mail a la policia per avisar, la gent gran com ho farà per enviar-lo?. Hi
haurà un policia atent a aquest mail, perquè pugui passar aquell cotxe sense que sigui
multat? Una reflexió, també, si ve alguna empresa de paqueteria, mudança,
alimentària, com ho faran per accedir, han de donar cada cop la matricula? També hi
ha un temps límit de 20 minuts, la càmera quan entres captarà l’hora que has entrat i si
passen més de 20 minuts, multa al canto. Què passa a vegades? Una casuística que
passa en aquest carrer, a vegades, hi ha una ambulància davant de la residència i
triga més de 20 minuts. Si una persona que ha entrat abans vol sortir, però
l’ambulància obstaculitza el pas, què passarà amb aquell cotxe que passi després de
21 o 22 minuts? Quedarà multat i després haurà de fer al·legacions? I ara una reflexió.
No hi haurà pivot. Si no hi ha pivot significa que pot passar qualsevol cotxe en una
zona peatonal. Val, passarà qualsevol cotxe. Al cap d’un mes, li arribarà la multa, però
el nivell de seguretat a la zona peatonal queda reduïda, perquè qualsevol persona pot
passar per aquest carrer peatonal. Hi ha terrasses. Per tant, creiem que, a nivell de
seguretat, això en comptes d’un avenç és un retràs. Aquestes preguntes me les han
fet arribar els veïns, si me les pot contestar.
Sra. Ponsa: una mica de sentit comú també aniria bé posar a tot això. Vostè ha estat
regidor de Governació, si no m’equivoco, i sap perfectament com funciona. La policia
ha fet un estudi de posar o no les càmeres. Amb els tècnics i la nostra posició s’ha
decidit tirar-ho endavant. A molts pobles s’estan posant i no hi ha tots aquests
problemes tan grans que vostè li veu. Si una persona està empadronada, evidentment,
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que podrà entrar. Si hi ha un servei de paqueteria, si hi ha una persona que no està
empadronada, a veure, hi ha una senyora gran. Li posaré un exemple, perquè veig
que no ho entén. Una senyora gran que té 4 fills, ens donarà les matrícules dels 4 fills,
perquè si algun dia a aquesta senyora li passa algo, evidentment els seus fills o filles hi
podran anar. És tan senzill com això. No busquem tres peus al gat, quan no n’hi ha.
Paqueteria. Les empreses donen la matricula a la policia i ja ho han començat a fer.
Instal·ladors. Els instal·ladors que treballen en aquests carrers ja han donat els
números de matricula a la policia. La residència, ens han donat tres matrícules. Són
les que necessiten a data d’avui. Visitants. Que entraven, fins ara, els visitants? No, no
entraven. Els visitants no entraven, estava el pivot. Si és un visitant, té dos pàrquings
gratuïts ben grans. Si ve un familiar a passar uns dies, donarà el número de matricula,
si té garatge, perquè hi càpiga el cotxe, no perquè el deixi a fora estacionat. Si hi ha
una ambulància i para al mig del carrer Mallorca i una persona de les que ha entrat no
pot sortir, farà una al·legació i evidentment si és així se li estimarà. Sr. Mercader, sentit
comú, si us plau, sentit comú. No anem a buscar tres peus al gat amb una cosa que no
la té.
Sr. Mercader: sentit comú suposo que és la resposta que li dona als veïns, perquè són
preguntes que m’han traslladat els veïns i els dubtes que han tingut. Potser si hi
hagués més proximitat, li haguessin pogut fer a vostè i respondre amb tanta facilitat.
Una altra pregunta que m’han traslladat, perquè hem començat pel carrer Ramon
Turró i no pel carrer Carme o carrer Blanc, si hi ha la previsió de fer-ho?. Si no hi ha la
previsió, perquè s’ha començat primer amb el carrer Ramon Turró?. Potser també és
una resposta de sentit comú, però estaria bé que els veïns ho sabessin. Nosaltres
creiem que vostès han seguit aquesta línia, han dit que són un govern participatiu i
transparent, però a nosaltres, els veïns, en cap moment ens han dit que tinguessin la
informació clara, ens han traslladat aquests dubtes i molts més. Creiem que abans de
fer una proposta com aquesta, el que haurien de fer és reunir-se amb els veïns, veure
si hi ha una necessitat o una demanda real o no. Si hi ha problemes reals o no amb el
sistema actual. Consensuar-ho amb els veïns i llavors tirar endavant aquesta mesura o
no. Vostès han tirat pel dret, han tirat un fulletó, han donat fins a finals de maig de
temps perquè passin les matrícules de tots els veïns, però sense donar cap més mena
d’explicació.
Sra. Ponsa: pel que fa a la proximitat, vostè no em donarà cap lliçó, ni a mi ni a cap
membre de l’equip de govern; no ens en donarà cap, perquè nosaltres trepitgem
carrer. Però ja que diu que pregunta als veïns, vostè va preguntar als veïns quan van
voler fer aquests carrers peatonals? Suposo que van preguntar als veïns si volien o no
que es fessin peatonals, perquè potser també es trobarien respostes a les actuacions
que hem de fer. Amb el passeig, quin problema té, amb el passeig? Jo crec que és
una millora i vostè va aprovar també fer el passeig marítim, eh? I tenia previst fer-ho
amb un any. Imagini’s juliol i agost tot el passeig Marítim aixecat. No m’ho vull ni
arribar a imaginar. Perquè vostè mira molt pel turisme i per la gent que treballa, però
vaja. Continuem. Perquè es va fer a un carrer i no un altre? S’ha de començar sempre
per algun. El tema del carrer Ramon Turró era un tema que ens corria una mica més
de pressa, pel tema de la residència. Pel fet de que hi ha gent que té problemes de
mobilitat i necessitaven arribar fins a la residència. S’ha prioritzat aquest carrer. Els
altres carrers ja veurem quan es faran. A veure el Consistori que hi ha. O potser
aquests carrers que vostès van fer, per imperatiu, peatonals, ara ja no ho seran?. El
nou govern que es formi, potser fa un canvi en tota aquesta dinàmica, perquè jo no li
veig cap sentit a tenir un carrer Mallorca peatonal, perquè desgraciadament no hi ha

negoci en aquests carrers. En canvi vostès, en aquell moment, van creure que s’havia
de fer així i ho van imposar. És la seva manera de fer.
Sra. Casajuana: un parell de puntualitzacions. En quant a que no s’ha parlat amb els
veïns, això deu ser la seva afirmació, perquè aquí hi ha hagut reunions amb persones
que han vingut en representació de veïns. I s‘han fet. Jo de fet porto parlant d’aquest
tema 6 o 8 mesos, perquè una de les primeres coses que el nostre partit demanem és
quin tipus de càmeres són, si són càmeres de seguretat, de lectura de matrícules, i
se’ns diu que són càmeres de lectura de matrícules. En el seu discurs hi ha una sèrie
de contradiccions. Li preocupa molt que la gent pugui accedir al carrer, però escolti’m,
quan van posar pivots, només es donaven a persones que tinguessin garatge i vostès
van determinar que, tant al carrer Blanch com al carrer Mallorca, les vivendes que s’hi
construïssin no podien tenir garatge. Per tant, qui tenia accés a aquests carrers?
Vostès només donaven mando a les persones que tenen un garatge. Totes les altres
persones no tenen mando; però sí que poden picar a la porta d’Alcaldia, que decidirà
si dona mando o no dona mando. Quan les coses són criticables, són criticables, quan
les coses no són criticables, no són criticables. Aquí l’accés al carrer és per tothom.
Les urgències, pel sol fet de ser urgències, evidentment que no es sanciona a ningú.
Tothom que té garatge i si el garatge té cabuda per 3, per 5 o per 2 cotxes, entren i
guarden el cotxe. Jo quan he hagut d’accedir, tinc familiars al carrer Mallorca, no hi
puc accedir perquè no tinc mando. Què he de fer constantment? Que persones i
familiars em vinguin a obrir al cap del carrer? I si és una persona gran, d’aquestes que
a vostè li preocupa tant? Què fem amb la persona gran que viu a una vivenda, no té
garatge, té mando, cada vegada que ve el seu fill li ha de venir a obrir, perquè sinó no
pot. En aquest sentit es guanya, perquè ja se li ha dit que fills, filles d’una persona gran
que no té garatge, si té una urgència, el seu fill o filla hi pot entrar sense necessitat
d’estar depenent constantment d’aquest mando. Nosaltres hi hem reflexionat molt,
perquè quan veiem càmeres, sempre fem uf, càmeres! No volem que això sigui un
control. Però fins ara la gestió dels mandos no ha esta la més idònia. Insisteixo, els
mandos, a Malgrat, als carrers peatonals, es donaven a aquelles famílies que
tinguessin aparcament. Per tant, compti vostè quantes vivendes no tenen aparcament,
quantes vivendes no tenen accés ni ells ni els seus familiars a casa seva. Jo crec que
és fàcil.
10-B.- Sr. Mercader: els veig molt nerviosos, quan toquem aquest tema. Suposo, Sra.
Casajuana, que, quan diu que picaven a Alcaldia i els hi donàvem un mando, ho podrà
demostrar. La Sra. Serra suposo que també ho podrà demostrar, si no, el que li
demanaríem és que rectifiqués. Tenim una altra pregunta sobre el passeig Marítim. La
darrera informació que ens han fet arribar a través dels tècnics, ja que ho demanem
setmana rere setmana, és de finals del mes de març, per tant, ens falta el mes d’abril.
Suposo que vostès tenen més informació en aquest sentit. Però aquesta mateixa que
tenim nosaltres, vostès la tenen. En aquesta informació es deia que el govern volia
reduir el termini de la fase 1, l’actual, excloent fer les obres del carrer Balmes i Manuel
de Falla i deixar-ho per a partir de l’octubre d’aquest any, a la fase 2, per reduir el
temps d’execució de termini de l’obra. Ja que la cosa s’està allargant. volen anar ràpid.
Van començar ja tard, se’ls va advertir. El govern vol modificar l’execució d’uns carrers
per deixar-ho per més endavant, perjudicant a aquells veïns del carrer Balmes i
Manuel de Falla que ja estan pagant les contribucions especials. Això és una nova
mostra de la bona gestió que estan fent. A més a més, en aquest informe que se’ns ha
fet arribar del mes de març, a l’acta de visita d’obres de finals de març comenta que
l’empresa té previst finalitzar les obres el 22 de juliol. Hi ha l’acta de visita d’obres. No
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poden dir que estic mentint, perquè està aquí i aquesta informació la tenen igual
vostès que nosaltres. Quan en el passat Ple, nosaltres donem l’oportunitat a la Sra.
Ponsa, insistim que digui realment quan finalitzen les obres i vostè diu: “no tinc una
bola màgica, però la nostra intenció és que acabi a finals de maig”. La gent això no
s’ho creu. Sembla que a la gent se la prengui com que no s’assabenta de res. Quan tu
vas avui al passeig Marítim i per finals de maig queden 15 dies, és impossible que
s’acabi. Per tant, li reiterem una vegada més, amb aquests informes a la mà, que
diuen que s’allargaran les obres, que digui realment la data de finalització d’obres,
perquè vostè que, mira tant pel turisme, tant pel sector, deixar el passeig Marítim, en
plena Setmana Santa, i ara, si això acaba realment a finals de juliol, si tot va bé, home,
mirar gaire pel turisme, no. No sé si parla amb els comerciants de la zona, que no
aixequen la persiana, amb els comerciants de la zona que no contracten treballadors,
amb els bars que no poden muntar terrasses, amb els hotelers que molt bé que
tinguin ocupació, però els hi ha de preguntar potser les queixes que tenen, a l’Oficina
de Turisme, quan passes pel davant i està tancada perquè hi ha les obres. Mirar pel
turisme i fer aquestes obres en aquesta època quan vostè a finals de gener sabia que
no acabaria a finals de maig, és el més preocupant, que ho hagi fet simplement per un
interès electoralista. Nosaltres el que demanem és que sigui honesta, que sigui valenta
d’una vegada i que digui a quina data, a dia d’avui, finalitzen les obres del passeig
Marítim. Pregunta senzilla, clara, i de sentit comú, quan està clar que a finals de maig
no acabaran.
Sra. Ponsa: Sr. Mercader, em sembla que vostè no passeja gaire. Els carrers
transversals s’estan fent. La fase 1 sap perfectament que era una fase que començava
a la plaça de l’Ancla fins a Països Catalans, amb els carrers transversals. Sí que va
haver un moment en que vam estar mirant els temes del passeig, per si podíem reduir
terminis, com vostè faria amb una obra per poder reduir termini, el que passa és que
l’empresa no ens donava cap resposta i vam dir que no, que tiràvem endavant perquè
és el que hi ha contractat i nosaltres volem l’obra acabada a la data que marca el
contracte. Si no recordo malament és ara al juny. Acabarà? A l’empresa l’interessa
acabar, evidentment, sinó tindrà penalització. Així funcionen les obres. És evident.
Botigues que no aixequen la persiana? M’agradaria saber quantes són, perquè la
veritat, jo hi passejo i les he vist totes amb la persiana aixecada. Bars que no munten
terrassa? Evidentment n’hi ha algun que no munta terrassa, concretament crec que és
un perquè té l’obra allà i l’altra que no tenia previst muntar-la encara. L’Oficina de
turisme que està tancada? Només avui. Tots els altres dies ha estat oberta. Si hi
passegés ho veuria. Dir que aquesta obra ha començat tard i que a mi no em
preocupa el turisme? Vostè ho anava a fer de tirada. De tirada què vol dir? Que estaria
tot un any amb tot el passeig Marítim aixecat, amb totes les terrasses sense muntar. I
això ho sap vostè. Jo no m’imagino tot un mes de juliol i agost amb tot el passeig
Marítim aixecat. Una altra qüestió. Vostè diu que l’obra va començar al mes de gener.
Clar, perquè ens van posar problemes i vostè els sap. I ja està bé, potser que no faci
més aquest discurset de finals de gener.
Sr. Mercader: és culpa nostra?
Sra. Ponsa: és culpa d’ADIF. ADIF és RENFE, per la gent que no ho sap. ADIF ens va
posar problemes a l’hora de començar l’obra. I aquí lo dejo. I aquesta obra s’havia de
començar, perquè ja hi havia fet un contracte. I vostè sap que hi ha penalitzacions si
no s’inicia una obra. Vull que faci el favor de deixar d’anar predicant que és una mala
empresa. Aquesta empresa no l’escull ni l’alcaldia ni l’Ajuntament a dit. Això passa per

uns processos completament legals. L’empresa que ha sortit és l’empresa que
s’ajustava a les característiques d’aquesta legalitat. Això tingui-ho clar. 2. Perquè no va
començar l’obra quan tenia que començar? Perquè vam tenir problemes amb ADIF
que és RENFE. No va poder començar a principis de novembre com estava previst. I a
vostè ja li anava bé com més tard comencéssim. La gent ha de saber que això ha sigut
així. El perquè no ho sé, potser vostès saben perquè ha començat més tard. No ho sé,
jo no. Jo no ho sé. Hem fet tots els processos legals per tirar endavant aquesta obra i
hem tingut un entrebanc, que ha sigut amb ADIF. Fins que no ha finalitzat aquest
procés i hem tingut els permisos no hem pogut començar, perquè evidentment no
anàvem a començar una obra sense tenir tots els permisos, com es fa amb totes les
obres del poble. Fins que no ho tens tot, no comences. L’obra va així. I de fet, s’està
treballant molt amb aquesta obra. Es treballarà dissabte i diumenge, perquè nosaltres
som els primers interessats en que acabi en termini, però l’empresa també, perquè
saben que a partir d’una data hi ha penalitzacions. I això a l’empresa no l’interessa i a
nosaltres tampoc. Evidentment, que l’empresa farà tot l’esforç i gual que el que estem
fent nosaltres, perquè això acabi en termini i que la gent pugui posar les terrasses el
més aviat possible. Per tant, si us plau, Sr. Mercader, el que hauria de fer és política
constructiva i trepitjar el passeig Marítim i veure que s’està evolucionant. Ja s’ha
començat a posar el panot, de fet, està previst que el panot, la rajola gran es posi ara
en breu. No entenc a què ve ara tot aquest discurs del passeig Marítim.
Sr. Mercader: vàries coses. Vostè m’acusa que estem predicant que és una mala
empresa. On ho hem dit això, nosaltres? Això és una cosa que vostè es treu de la
màniga, nosaltres en cap moment hem parlat de l’empresa. L’únic que vam criticar va
ser que es portés per urgència i que només estigués 15 dies exposat al públic i
exposat a les empreses l’adjudicació i que, si s’hagués deixat un mes, segur que
s’haguessin presentat més empreses. Per tant, que s’hagi predicat que és una mala
empresa, si no ho pot demostrar, li agrairíem que ho retirés, perquè vostè es deixa
endur pel que vostè potser pensa o potser algú li diu, però nosaltres en cap moment
hem posat en dubte la reputació de l’empresa actual. Un altre tema, vostè és
especialista en que la responsabilitat sempre és dels demés. Que vostè, estan al
capdavant de l’alcaldia i tenint un govern amb majoria, digui que la culpa o la
responsabilitat d’haver començat tard és d’ADIF i vostès sabran el perquè....home, una
mica de seriositat. Sempre, quan parles amb grans empreses, com vostès saben ara
amb Endesa, - suposo que si tenen algun problema, també serà culpa nostra que
respongui tard -. És culpa nostra? Les grans empreses tenen retrassos. I per això s’ha
de gestionar amb el temps suficient perquè no retrassi l’inici de les obres. Per tant,
assumeixin la seva responsabilitat, perquè vostès amb la seva firma van decidir
començar les obres a finals de gener. Si veuen que es retrassen, no comencen i
esperen a octubre. Perquè aquesta decisió final és seva. No d’ADIF. Per tant, que
cadascú assumeixi la seva responsabilitat.
Sra. Ponsa: Sr. Mercader, s’ha de ser una mica més humil.
Sr. Mercader: Puc acabar?
Sra. Ponsa: és que li vull dir una cosa. Estic parlant jo, esperi que li vull contestar.
Sr. Mercader: però deixi’m acabar el torn.
Sra. Ponsa: esperi, perquè està dient unes coses que no les trobo normals.
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Sr. Mercader: no em deixa acabar el torn.
Sra. Ponsa: ara li deixaré acabar. Ha estat exposat 35 dies, va estar al diari Europeu,
no va estar 15 dies exposat. No sé quina mania tenen. Això va estar exposat al diari
Europeu i va estar 35 dies. Ho pot preguntar al Sr. Secretari, perquè ha sigut així. No
doni una informació que no és. Això s’ha de puntualitzar. Continuï.
Sr. Mercader: vostès no van fer Plens extraordinaris i van anar ràpid i corrents fent
aprovacions de projectes, aprovacions de contribucions especials, no, això ha sigut en
un món virtual i paral·lel i això no ha passat aquí a Malgrat, que han anat ràpid i
corrents a fer Plens extraordinaris i urgents. Bé, hem tingut bastant de debat però la
pregunta no me l’ha respost. En l’acta de visita d’obres de finals de març, l’empresa
diu que la previsió de finalització d’obres és el 22 de juliol. És cert, això? I a dia d’avui,
digui si us plau, la data de finalització d’obres. Aquesta era l’única pregunta que he fet.
Sra. Ponsa: la pregunta l’ha fet com molt rebuscada per arribar a aquí. Com vostè ja
sap, - perquè va ser regidor d’Urbanisme i Obra pública, i alcalde també -, en les obres
hi ha retards, i amb això no vull dir que n’hi hagi al passeig Marítim-, riu Tordera n’és
un d’ells, i segur que vostès van fer una bona planificació d’aquella obra, perquè
vostès ho feien tot perfectament bé, i allà va haver una mala planificació i un retard. No
entrarem ara a detallar els retards que hi ha hagut, però sí que li volia dir que em sap
greu que vostè parli d’aquesta manera, quan és un projecte en benefici de tot el poble.
I una vegada ja estava adjudicat, s’havia d’executar. S’havia d’executar i per això
s’havia de començar. El que no li pots dir a l’empresa adjudicatària, és ara ens ho
repensem i ja començarem un altre dia. No, les empreses fa pressupostos i saben
quan han de començar, perquè tenen una planificació. Una obra de 8 milions d’euros
no es planifica d’un dia per l’altre i quan hi ha una data d’inici és quan ha de començar.
Tot i que vostè sap que hem tingut problemes amb els permisos. Però reiterar, als
oients d’Ona Malgrat, que el seu govern tenia previst fer aquesta obra amb 10 o 12
mesos. Això vol dir que estaria tota la temporada turística tot el passeig aixecat, cosa
que nosaltres vam decidir fer-lo en dues fases. I la primera fase, com sap, s’han trobat
diferents problemes perquè els topogràfics estaven fets d’una manera i quan obres, et
trobes que hi ha problemes que sorgeixen com han sorgit amb altres obres. La Sra.
Castellà li vol comentar també la resposta.
Sra. Castellà: eren 140 o 150 dies, aproximadament. Jo, a partir d’aquesta data, li puc
dir que el 19 de juny, són els 140 dies. No tinc l’acta aquí, això deu ser l’acta d’obra.
Probablement el 22 de juliol deuen ser retards que ells comptabilitzen que hi ha hagut
a les obres, els imprevistos. I això s’ha de negociar i discutir amb direcció d’obra. Jo
volia intervenir pel tema pel tema dels carrers adjacents. A la primera acta ja surt la
conversa, que van tenir els tècnics municipals amb l’empresa, pel tema dels carrers
perpendiculars. Que sempre era no fer els carrers perpendiculars a canvi d’una
reducció a la terminació de la primera fase. Una cosa a canvi de l’altre, perquè sinó no
té sentit, en què sortim guanyant? Ens van contestar dos o tres mesos després dientnos que el fet de fer els carrers adjacents ara o després no influïa amb la reducció del
termini. Per tant, vam comentar-li a l’empresa a una altra reunió que si no hi havia una
reducció de termini, s’havien de fer els carrers adjacents, i és el que estan fent. Si
passegen, com ha dit l’alcaldessa, veuran que el carrer Balmes i els carrers que
pertoquen, s’estan fent. I han d’estar enllestits el 19 de juny.

Sr. Sánchez Camacho: jo recordo, no porto l’acta, però em va quedar gravat a la
memòria a foc i li vaig traslladar el meu neguit al Sr. Secretari a la mateixa sessió
plenària, quan vostè va afirmar rotundament, que els carrers Balmes i Manuel de Falla,
per voluntat política no es farien en aquesta primera fase. És cert, el que dic?
Sra. Castellà: sembla que estiguem a un jutjat. Miri l’acta del Ple. Jo vaig dir que en
els dos carrers, per una reducció de termini, es va decidir no fer-ho. Estàvem a
l’espera de la nova planificació, i, si no recordo malament, vaig dir, que estàvem a
l’espera del termini de finalització de les obres. Quan ens el van presentar no hi havia
reducció de termini. I vam dir si no hi ha reducció de termini, es fan els carres. És així
de simple. I a més a més, jo ho vaig expressar, si no s’haguessin fet aquests carres,
s’havia de fer constar i fer un seguit d’actes que, com finalment s’estan fent les obres,
no ha calgut. Però tampoc passa res.
Sr. Sánchez Camacho: el que ens va sobtar, és que hi ha un projecte, una licitació, i
un concurs on les empreses que es presenten fan el seu pressupost i la seva
planificació a raó d’allò que es licita. Per tant, sobta que per voluntat política, que jo
tinc l’informe, perquè així ho vam expressar verbalment, que demanaríem informes
tècnics de si això es podia fer, aquí tinc el de Secretaria i l’informe del Cap de l’àrea de
Política territorial, de la qual vostè és la responsable política, i diuen que d’això de no
fer aquestes obres, si em permeten l’expressió, nanai de la Xina. Per tant, clar, vostè
pot maquillar la frase, però vostè va afirmar rotundament que per voluntat política
aquells carrers no es feien i es farien a la segona fase. Clar, a mi em xoca que la
responsable política de l’àrea de Política territorial i a més a més, coma regidora
d’Urbanisme, faci aquest anunci a bombo i platillo i després nosaltres tenim aquí dos
informes tècnics que la contradiuen. Això és un fidel reflex de la seva gestió. Hi ha un
projecte, després, permeti’m que faci aquesta caricatura, s’aixeca aquell dia i perquè la
temperatura ha pujat dos graus respecte l’anterior, diu: “va, no farem els carrers”.
Voluntat política. Ve a l’Ajuntament i diu no farem els carrers.
Sra. Ponsa: Sr. Sánchez Camacho, que s’està passant una mica.
Sr. Sánchez Camacho: no puc parlar?
Sra. Ponsa: Sí que pot, però amb respecte.
Sr. Sánchez Camacho: em diu en quin moment li he faltat al respecte, si us plau?
Sra. Ponsa: li demano una mica de respecte perquè està fent un show que no toca.
Sr. Sánchez Camacho: jo no faig cap show, perquè aquí estem gestionant un
Ajuntament que gestiona molts milions d’euros. Aquesta és la qüestió. Un Ajuntament
que gestiona molts milions d’euros. I per voluntat política s’ha de tenir una mica de
responsabilitat. I no es poden anunciar certes coses. Tothom ens podem equivocar,
faltaria més, però quan véns a sessió plenària has de venir amb aquells anuncis una
mica planificats i estudiats. No pot ser que la Sra. Castellà o qui sigui, o nosaltres des
de l’oposició, fem un anunci a bombo i platillo d’aquesta mena i després tinguem dos
informes dels serveis tècnics corresponents on contradiguin a la Sra. Castellà. És que
queda claríssim. Això, perquè és l’últim Ple, però és per demanar responsabilitats
polítiques.
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Sra. Ponsa: si creu que s’han de demanar responsabilitats, vagi a jutjats.
Sr. Sánchez Camacho: no, responsabilitats polítiques. S’ha de ser una mica seriós. Ja
li dic, tothom ens podem equivocar, però si anunciem això, que no és cosa menor,
després tenir un informe, com he dit, d’aquest tarannà, que neguen les paraules de la
Sra. Castellà, regidora titular de l’àrea. Per tant, Sra. Castellà, jo li demano si us plau
que les coses abans de dir-les se les pensi. I ja està, ja m’ha respost la pregunta. Veig
que els carrers Balmes i Manuel de Falla han començat i vostè afirma ara, no sé si ens
contradirem d’aquí a 15 dies, però ara diu que els carrers aquests es faran. Jo me
n’alegro que es faci tal com estava previst, que hagi tirat endarrere en la seva
afirmació i que compleixin, en aquest cas, amb la licitació i l’adjudicació tal i com es va
fer.
Sra. Serra: estava escoltant aquest debat atentament i al final no puc estar-me
d’intervenir, perquè realment Sr. Sr. Sánchez Camacho si els preocupés tant la
seriositat, ens poséssim seriosos i li preocupés tant la gestió, no estaríem fent aquest
debat ni aquesta mena de numeret. La Sra. Castellà, quan va fer aquesta referència
que vostè expressava, va fer una valoració. Jo no sé si vostè ha estat a moltes visites
d’obra d’aquest tipus de projecte. Com aquest segur que no, perquè projecte com
aquest del passeig no hi ha hagut cap altre, a Malgrat. És el projecte més complex que
s’ha fet mai en aquest poble, com a mínim des de fa molts anys. Vostè sap que sobre
la marxa van sortint incidències, que els projectes tenen incidències, que això és el
que li hauria de preocupar, que un projecte que es va fer i es va revisar tingui
incidències, quan arribes a l’obra. I vostè sap que sobre la marxa es prenen decisions.
Decisions a vegades polítiques, però sempre amb base tècnica. Per tant, no sé per
què tants escarafalls ni tantes esgarrifances perquè es digui una cosa i al final es
prengui una altra decisió. Per això estem els polítics, per prendre decisions. I si un dia
en prenem una i l’endemà la canviem no passa res, perquè es canvia per alguna raó i
es pren i es canvia perquè aquesta obra es tiri endavant. Jo no estic d’acord en el que
vostès han explicat. A la gent no li preocupa ni això ni allò, li preocupa que es faci
aquesta obra, que el passeig es millori i que s’acabi aquesta fase. I vostè sap que
quan arribi la data que està en el contracte, si passen més dies i l’empresa s’agafa a
que hi ha hagut unes incidències que li han causat el retard, tot això es discutirà amb
l’Ajuntament. I crec que, fent aquest debat, fem poc favor a l’Ajuntament. Perquè
potser aquí direm coses al final que l’empresa s’agafarà a aquestes afirmacions per fer
valdre la seva postura i que nosaltres evidentment haurem de contradir o haurem de
valorar. Per tant, em penso que el debat se’n va de mare. Aquestes lliçons de terminis
i d’execucions de projectes, em fa pensar com es van executar les obres del pavelló
de l’avinguda Tarragona, que no són el millor exemple ni de compliment de terminis,
perquè recordo que es va adjudicar l’obra, van passar no sé quants mesos a l’estiu,
tothom preguntava quan començava l’obra i no havia començat i encara no sabem per
quin motiu, perquè havia d’arribar una coberta que resulta que la coberta no arribava,
que va arribar no sé quants mesos més tard. Tots el que han fet obres, i vostès n’han
fet, saben les incidències que hi ha a una obra. Per tant, no perdem els nervis. És cert
que hi ha la temporada turística, i això ens preocupa a tots. I crec que el que hauríem
d’estar avui discutint i hauríem de parlar amb aquest projecte és el que ens preocupa a
tots, la temporada turística, que la gent que treballa al passeig pugui fer la seva feina i
no estar aquí tirant-nos els plats pel cap. Jo ja sé que ve una campanya d’aquí a
quatre dies, però crec que no justifica que amb una cosa que és un projecte de poble
amb el que tots ens hi hem sumat en un moment o altre, que el vam aprovar
conjuntament amb un ampli consens d’aquest Consistori, estiguem aquí amb aquests

estira-i-arronses. Les coses es poden parlar. Jo amb algunes coses que han dit puc
estar d’acord, però penso que treure el debat del context és anar molt més enllà, és
llençar una sèrie d’acusacions de mala gestió, quan hi ha moltes coses que no estan
en mans del Consistori. Vostè ho sap. Si ha d’arribar un permís d’una Administració,
arriba quan arriba. I la decisió política, això sí que li volia dir, vostè ha començat el seu
discurs dient una cosa, Sr. Mercader, que aquí si que no hi puc estar d’acord. Ha dit
que s’havia empenyat la Sra. Ponsa en fer aquest projecte per caràcter electoralista.
Cap alcalde ni cap govern arriba a unes eleccions amb un projecte engegat. Si aquest
projecte s’ha tirat endavant, malgrat haver començat amb retard, és perquè som
conscients que és una prioritat al nostre poble. Més enllà dels resultats electorals. Més
enllà que això resti o sumi vots, perquè és un projecte vital pel poble. I això ho sabem
tots i vostè també ho sap. I crec que no cal afegir-hi gaire cosa més.
Sr. Sánchez Camacho: Sra. Serra, m’agrada que respongui vostè, és un plaer sempre
poder debatre amb vostè, perquè la considero una persona que debat molt bé. Cada
regidor i regidora, entenc jo, possiblement m’equivoco, però ha de ser responsable de
les paraules que diu, perquè sinó, jo vinc avui aquí, deixo anar unes paraules i demà
puc dir santes pasqües. Hem de ser una mica responsables d’allò que diem. Torno a
repetir, tots ens podem equivocar. Evidentment que sé, que segurament no tant com
vostè de los ajetreos que porta una obra, per això jo li he dit a la Sra. Castellà que
abans de fer aquest anunci, meditar aquestes paraules. I saber si això es podia dir o
no. Meditar-les. És l’únic que li he dit. M’agrada que m’hagi fet aquesta reflexió, perquè
precisament en sessió plenària extraordinària em va tocar debatre sobre el passeig i
recordo perfectament i resumeixo el que vaig dir. Li vam dir al seu govern, al govern de
la Sra. Ponsa, que estàvem plenament d’acord en que es fessin les obres del passeig,
perquè era una necessitat. Ho recorda? , però li vam dir que si us plau no ho fes
d’aquesta manera, de la manera que s’està fent. És l’únic que vam dir. Li vam dir si
veuen que no arriben els permisos, que s’endarrereix molt, no costa res explicar-ho i
dir passem la temporada turística i comencem el 15 de setembre, per dir una data. Ho
vam dir, poden recuperar vostès les actes, ho vaig dir jo mateix. Vol que li torni a
repetir? Està d’acord el PSC que es faci aquesta obra? Sí. Però no d’aquesta manera.
No d’aquesta gestió, perquè així ens estem trobant. I li dic amb tota la sinceritat i amb
la mà al cor, de veritat, ojalà no estigués passant això. Com ho hem de dir? Hem de
ballar? Hem de cantar? Ho hem repetit per activa i per passiva. Ho vam dir i ho
repetirem les vegades que faci falta. S’havien de fer les obres? Sí, però no d’aquesta
manera, no per fer-se una foto.
Sra. Serra: jo no tinc cap ànim de fer el debat que demana vostè, no és el moment ni
crec que sigui el Ple adequat, però si contestar-li. Vostès, jo no recordo si van dir que
era necessari o no, però jo crec que sempre hem estat d’acord en el mandat passat ja,
tots els grups que estàvem representats al Consistori, que aquesta obra era
necessària. Això jo crec que ja no cal ni discutir-ho. Que vostès ho haguessin fet d’una
altra manera? No ho discutirem, tampoc. No ho sabem, no tenim bola de vidre, com
s’ha dit aquí. El que sí sé és que vostès ho plantejaven en 12 mesos i la veritat, si es
planteja aquesta obra en 12 mesos acabaríem tenint els mateixos problemes. Per tant,
és un argument una mica contradictori. Si vostè ho volia fer en un any, s’hagués trobat
igual, perquè les incidències que han sortit a l’execució del projecte se les hagués
trobat igual. Per tant, no hagués sigut en un any, hagués sigut en més temps. És un
bucle, no sortirem, d’aquí. I una observació després d’aquest mini debat, no es queixi
de que li treuen la paraula, perquè Déu ni do lo que l’han deixat parlar. Li recordo que
a mi em posaven un rellotge aquí i em paraven el micro. L’alcalde Mercader.
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Sr. Roger: com també es qüestionava el tarannà d’aquest govern, jo vull explicar una
cosa i penso que és bo que la gent ho sàpiga, perquè jo crec que és una mostra de
com entomem les adversitats que a la política sorgeixen. Nosaltres vam agafar el
compromís, fa unes setmanes, de cada dimarts, fer la visita d’obres, puntualment a
les 11 del matí, en un lloc que s’havia comunicat als veïns, atendre totes les
problemàtiques, tots els suggeriments i tot el que fes referència a aquesta obra i donar
les explicacions que calgués. El primer dia, vam entomar moltes crítiques. També haig
de dir que la primera reunió va començar de manera una mica complicada, però va
acabar penso en un bon to i el compromís que vam agafar de traslladar una informació
que se’ns va demanar el vam entomar. El que vull explicar és que nosaltres hem anat
tres setmanes seguides a aquella hora i a aquell lloc, fins i tot l’última setmana havent
comunicat dies abans pels mitjans de l’Ajuntament que nosaltres seríem allà donant la
cara i haig de dir que no ha vingut ningú. I que nosaltres, aquesta informació que se’ns
havia demanat, durant aquestes tres setmanes l’hem portat per transmetre-la. Vull dir
que la gent també ha de veure que, quan hi ha problemes, crec que tots plegats hem
sigut persones que els hem afrontat i que sabíem tots plegats que aquesta obra seria
si no l’estrella, una de les estrelles d’aquesta campanya electoral que ve i crec que
això és clar, i que vull dir-ho, perquè crec que és bo que se sàpiga i si hi ha qüestions,
les hem afrontat i després de quatre setmanes crec que arriba el moment de dir que si
algú vol una informació perquè la vol tenir, doncs haurem d’anar-hi, però ens ho
hauran de demanar. No anirem allà a perdre mitja hora esperant que vinguin veïns a
rebre la informació.
Sra. Ortiz: Jo li voldria dir, Sra. Ponsa, que, a pesar de tot, em sap molt de greu i és
super decebedor veure com vostè li parla al Sr. Mercader, amb la ironia i el menys
preu que li parla. No és de rebut. Vostè ens diu que nosaltres no trepitgem el carrer,
que no vivim aquest poble, que no parlem amb la gent. Però com s’atreveix a fer-ho?
Vostè és una persona insincera. Com pot dir això?
Sra. Ponsa: Sra. Ortiz, no li permetré insults. Sobretot, respecte. Tant a mi com a
qualsevol dels regidors.
Sra. Ortiz: he dit que era insincera, que vol dir que no és sincera.
Sra. Ponsa: ara què està fent, un discurs?
Sra. Ortiz: faré el que cregui que he de fer, és el meu torn de paraula.
Sra. Ponsa: no, miri, aquest tema s’ha acabat. Hi ha alguna altra pregunta?
Sra. Ortiz: escolti, que li tinc que traslladar un tema molt important de la gent, no me
talli la paraula ,no li permeto. M’ha de deixar traslladar-li lo que la gent me demana.
Sra. Ponsa: No penso entrar en aquest joc. Hi ha alguna altra qüestió, Sr. Mercader?
Del passeig o de qualsevol altra cosa? Sra. vega, té la paraula.
Sra. Vega: jo no vull entrar al debat, perquè s’estan barallant entre tots. Miri, Sra.
Neus, li agreixo molt que toqui el tema del pavelló, que era una cosa que no anava a
fer. Suposo que com és el seu últim debat, i vostè i jo ens estimem tant, era la seva
manera de poder fer la pirueta. Li vaig a recordar dues coses. Una, que mentre jo vaig
ser regidora d’Esports, vostès podien anar quan volguessin a veure les obres, cosa

que nosaltres no se’ns ha convidat. Aquesta és una. Dues. És veritat i té raó en una
cosa i això s’ha de tenir en compte. A vegades fas planificacions d’unes obres i se
t’allarguen i no és culpa del regidor ni dels tècnics, perquè poden passar moltíssimes
coses. Hi ha una qüestió, Sra. Castellà, que la llàstima és que quan fem les reunions
dictatorials no queda constància i aquí ara és la seva paraula contra la meva i
simplement vull que consti en acta. Jo en el mes de novembre vaig fer una entrada per
registre demanat si tenien totes les autoritzacions per fer l’obra i vostè em va dir que
sí. Per això li dic que és una paraula contra l’altra, perquè sabíem perfectament que
tots els permisos no els tenien. I vostè me va dir que sí. Simplement vull que consti en
acta. A partir d’aquí, no hi ha res més a dir.
Sra. Serra: només per al·lusions, no vull entrar a explicar les visites de les obres del
pavelló, perquè hauria d’explicar coses que ara no m’agrada treure, perquè semblarien
retrets i com són passades, són passades. Però només li recordaré que qui li
demanava les visites d’obra era una servidora com a cap de llista i portaveu d’un grup i
vostè acordava les visites amb uns companys del meu grup, perquè sabia que hi havia
una divisió i a mi no em convidava. I aquí ho deixo. I li vull recordar que en aquesta
obra se’ls ha convidat a tots a fer les visites d’obres, són obertes tots els dimarts i
vostè pot venir quan vulgui.
Sra. Castellà: la Sra. Serra té raó, les visites d’obra que es van fer van ser per petició,
i una era jo, que vaig demanar poder fer les visites d’obra. I la cap d’aquell moment de
CiU que era la Sra. Serra. I per altra banda, si no recordo malament, va ser en un Ple
que els vaig comunicar que, si volien venir a visitar, podien venir. Però mai ho han
demanat, tampoc. Ni han preguntat. Jo no tinc cap correu ni paraula que vulgui venir a
visitar les obres.
Sra. Ponsa: Sra. Ortiz, amb respecte, si us plau.
Sra. Ortiz: amb tot el respecte que es mereix la gent, que la gent amb la que nosaltres
parlem, perquè nosaltres hem trepitjat carrers, trepitgem els barris, trepitgem el
passeig i trepitgem tot. Aleshores, com parlem amb la gent, ens traslladen les seves
inquietuds. Miri, li vaig a comentar una cosa. Hi ha gent del passeig Marítim que
desgraciadament aquest any per la gestió que ja hem parlat, que no tornarem a dir,
perquè tothom ja sap la culpa de qui és, però aquestes persones tindran uns ingressos
super mermats, degut a no poder guanyar-se la vida com se la guanyarien qualsevol
temporada. Ens han traslladat que pensen, segurament, demanar responsabilitats a
l’Ajuntament. La meva pregunta és com ho afrontaran, això.
Sra. Ponsa: l’ocupació per Setmana Santa ha sigut superior en tots els hotels de
Malgrat envers l’any passat. Dir-li també que al sector dels càmpings també els ha
funcionat millor la Setmana Santa. Tothom sap que trepitja passeig o carrer com fem
nosaltres. El mes de maig, des de que la fórmula 1 ja no té aquella tirada que tenia, és
un mes més tranquil, no només a Malgrat, sinó a Lloret, Calella, Blanes. Ho dic perquè
he parlat amb hotelers i restauradors d’altres municipis i per tant, això és així i tinc
dades, no m’ho invento, ni molt menys. També m’agradaria saber, vostè ho deu tenir
tot anotat, quins són aquests negocis que no han pogut obrir o que no poden obrir,
perquè jo he passejat pel passeig i veig que tots els negocis estan oberts. Per tant, no
sé quins són els que no han pogut obrir i que realment no poden fer la temporada
turística. Com vostè ja sap, hi ha mesos que funciona d’una manera i mesos que
funciona d’una altra, però el mes de maig de tots és ben sabut que és un mes tranquil,
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no només a Malgrat, a tota la costa. Per tant, el mes de maig es presenta tal com s’ha
presenta el mes de maig de fa molts i molts anys.
Sra. Casajuana: vostès, toquen molt de carrer, parlen amb molta gent. Fan el porta a
porta, parlen al portal de les cases i van a bars. Parlar amb la gent és anar a places
públiques, a carrers i exposar-se davant de tothom i parlar amb aquesta gent. No a les
cases privades ni en bars. Primer punt. Dos, vostès que constantment estan dient que
molta gent es veurà agreujada econòmicament perquè això o això. Escolti’m, jo
recordo que, al carrer Mallorca, hi havia una empresa tèxtil quan hi van fer peatonals.
Jo recordo el carrer de Mar moltíssima gent que es va queixar perquè deien que
anaven als seus establiments i resulta que ara no hi podien accedir amb el cotxe i no
hi podien anar. Aquí al cantó, tinc un senyor que es dedica a arreglar sabates, a part
de fer de polític, i crec que va tenir un greuge econòmic bastant important amb el
carrer. Hi ha dos coses. Una, quan hi ha obres, no poden passar per alt. Les obres fan
pols, fan que hi hagi màquines, les obres fan moltes coses. A casa, al carrer, on sigui.
Per tant, és evident que les obres alguna afectació han de tenir. Ara bé, s’intenta que
aquesta afectació no sigui per sempre. Aquestes obres tenen una data de finalització i
quan finalitzin, això ha de reviure, això ha d’anar a més. Això ha de donar més negoci.
I això és el que es pretén en ell passeig Marítim. Pregunti vostè a altres carrers, que
no sé si ho van triar o no, si volien ser peatonals, si les obres peatonals han fet que es
dinamitzi el seu comerç. Perquè jo crec que és el contrari. Què fem nosaltres ara, Sra.
Ortiz? Anem a tots aquests comerços i els diem va, aneu a l’Ajuntament i comenceu a
reclamar, perquè això és culpa de la gent de l’Ajuntament. Fem això? Hem de fer això?
Hem d’anar a la gent del carrer Passada perquè potser es va veure agreujada amb les
obres i a partir d’una dia els cotxes no van poder aparcar, la gent ja no podia aparcar
davant dels seus negocis i els hem de dir no, aneu a l’Ajuntament perquè això ho han
volgut uns de l’Ajuntament. Uns de l’Ajuntament han volgut que hi hagi aquestes
voreres de tres metres, no poden aparcar, no poden anar al seu negoci, reclamin a
l’Ajuntament. Quan parlo d’Ajuntament, parlo d’Ajuntament, no de grups polítics. Les
coses es fan amb bona fe o amb mala fe. I vostès van donant menjar, menjar en
aquest sentit i això no és correcta. Lògicament si hi ha reclamacions, s’estudiaran
jurídicament, es respondran, l’Ajuntament serà responsable d’una part si ho ha de ser
o d’una no. S’haurà de mirar, perquè una obra que no depèn de l’Ajuntament, perquè
hi ha un contracte i hi ha una empresa, lo primer que fa aquesta empresa és anar al
terreny i mirar, jo tinc aquesta data de finalització, però hi ha aquesta imperfecció i
aquest imprevist i aquest altre. Per tant, de la data de finalització jo podré allargar una
mica més, perquè tot això que hi ha no ho sabia. Això ens va passar a l’avinguda
Barcelona. Nosaltres, quan vam arribar al govern, hi havia l’avinguda Barcelona. Vostè
sap que en el projecte no hi havia el topogràfic? Quan a l’empresa se li va adjudicar
l’obra va dir caram, aquest topogràfic és de l’any de la catapum. El projecte el van fer
vostès. I què havíem de dir, nosaltres? Vés a aquest que té la culpa? Escolti’m, que
quan hi ha una obra major hi ha problemes que semblen majors o no però un ha de
valorar la negligència, la intencionalitat, la temeritat a l’hora de l’execució de l’obra. Jo
els demanaria que siguessin una mica cautelosos i que animessin a les persones a
reclamar, si realment hi ha per reclamar, però no com a idea, reclameu, perquè
aquests del govern ho fan fatal, perquè és culpa seva que hi hagi demora. Escolti’m, jo
la veritat no m’hi vull posar gaire, però em sembla que estem fent un debat que és
potser més la prèvia d’una campanya electoral que un debat de plenari. Jo crec que
cal una mica de racionalitat a les històries, d’esperit crític entre tots i insisteixo, que
ningú abandera la gent, la gent és molta i diversa. I una persona es dirigirà a vostè,
una altra al Sr. Mercader, una altra a la Sra. Vega, una altra a la Sra. Ponsa, o a qui

sigui. Però per saber realment a qui es dirigeix la gent, els animo a fer campanya en
places i carrers i no en bars o de porta a porta, que són els domicilis de la gent.
Sra. Ortiz: vostè Sra. Casajuana, com sempre, li posa el seu toc de menyspreu a tot lo
nostre, sempre ha de fer el mateix. D’on ha tret vostè que nosaltres estem animant a la
gent a negociar? D’on ho ha tret? Li estic dient que ens ho ha traslladat la gent.
Sra. Casajuana: escolti, ja n’hi ha una mica prou, no? Aquí hi ha un plenari, hi ha un
torn de paraula. Mentre un parla hi ha uns galliners importantíssims entre els regidors.
Vostè com sap, com em trobo jo? Estic perfecte. És el meu últim plenari, estic bé, estic
contenta. No hi ha problema. Jo estic dient que no s’animi a la gent a això. Jo no estic
dient que vostè ho hagi dit, dic que no s’animi a la gent a això. Jo no sé què diuen
vostès, perquè fan porta a porta i van als bars, jo no ho sé, el que diuen a la gent. Si
vol saber el que diem nosaltres, cap problema, llums i taquígrafs, ho fem tot públic.
Però el que li estic dient és que, quan hi ha una negligència i amb mala fe lògicament
els perjudicats tenen dret a reclamar. Quan aquesta negligència no és temerosa, no hi
ha mala fe, i no és negligent, lògicament qualsevol obra produeix molèsties, que si hi
ha un negoci i hi ha obres, pregunti-ho a Barcelona, això passa. Però s’haurà de
valorar si hi ha hagut una negligència o no. A dia d’avui no n’hi ha hagut. Si n’hi ha,
parlem-ne.
Sra. Ponsa: Jo crec que aquest tema el podem donar per acabat. El passeig Marítim
era una necessitat i una prioritat pel nostre poble. Nosaltres vam decidir fer-lo en dos
fases, cosa que vostès l’haguessin fet en un any sencer i hagués estat aixecat tota la
temporada turística i s’estan fent tots els esforços perquè això sigui possible i al final
tot això revertirà en tots els negocis positivament i en totes les vivendes. Penso que
tornar a donar més voltes a aquest tema, que és una prioritat pel nostre poble, no val
la pena. Si tenen alguna altra pregunta, la poden fer. No? Doncs aquest és el darrer
Ple de mandat, i m’agradaria donar la paraula als regidors i regidores que volguessin
dir alguna cosa.
Sra. Vega: simplement hem tingut els rifi-rafis, com tothom, més o menys, la Sra. Neus
n’hem tingut molts durant molts anys, però ara hem tingut enteses d’una altra manera.
Lo que me sap greu és que a vegades s’ha traspassat lo d’aquí a fora al carrer. No
només per part de vostè, sinó també per part meva i crec que això no és just per
ningú, estar aquí lluitant a nivell polític i traspassar-ho a nivell personal, que en alguns
casos crec que s’ha passat. És l’única cosa que en aquests quatre anys no m’ha
agradat, perquè tothom ens coneixem, tenim coses afins i arribar a un punt que hem
arribat molts d’aquest Consistori, que passa pel carrer i no te saluda, és lletjot. Dit això,
els desitjo molta sort. Espero que treballin millor de lo que han fet fins ara, que treballin
amb més transparència, que pensin més en l’oposició. No és un retret, és una forma
de treballar, una forma de fer. Crec que tothom representem una part de la població i
els que entrin representaran una part de la població. Tots som malgratencs i també
crec que tothom quan ens posem a la política lo que volem és el millor pel poble i a
vegades tenim unes coses per fer que tampoc ens deixa la política fer. Molta gent des
de fora veu que es poden fer moltes coses i una vegada estem aquí dalt no es pot fer
tot lo que un vol. Dit això, estic molt contenta d’haver estat amb vostès. Amb el Sr.
Ramir espero que a partir d’ara em doni el bon dia i la bona tarda, encara que no
anem gaire bé ni ell ni jo, i per cert, avui m’ha donat el bon dia, les coses com són. I
als demés, que tingui moltíssima sort tothom. Gràcies.
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Sr. Núñez: només vull donar les gràcies a tots els treballadors de l’Ajuntament, que
sense ells l’Ajuntament i el poble no funcionaria, i en especial amb els que he treballat
jo, que estic molt content amb tota la gent que m’he trobat, tant la Núria Bernadàs, el
Jaume Pedemonte, la Ruth, en Josep Maria Croses, la Dolors i l’Adela, que són amb
els que he tingut més contacte. Estic molt content d’haver treballat amb ells. Moltes
gràcies.
Sra. Castellà: no puc dir tots els noms dels treballadors amb qui hem col·laborat
aquests darrers quatre anys, perquè no acabaríem mai, però donar-li les gràcies,
perquè ens ho han posat molt fàcil. Quan vam entrar la majoria no teníem el rodatge
de treballar dins del govern i la veritat és que ajuden moltíssim. Un agraïment immens
a tots els treballadors. I un altre agraïment als meus nou companys de govern, per
aquests darrers anys, que ens emportem unes grans vivències. Jo penso en tot lo
positiu. Ens emportem unes grans amistats i amb això em quedo d’aquests darrers
anys.
Sr. Màrquez: és la darrera nit que la Núria i jo ens dirigirem a tothom des d’aquí dalt.
Des de baix a l’esquerra, manant o obeint, un món on hi càpiguen tots els mons. Vam
venir per ser aire fresc, nou, net, per capgirar, per posar llums i taquígrafs. Ser la veu
del carrer a l’Ajuntament, la veu que quedava muda dins del despatx. Del aquí mando i
ordeno. Per acabar amb la política aferrada al poder. Ens mou la dignitat de les dones
que han plorat per la manca d’aigua i habitatge. Ens mou la dignitat del poder popular,
quan ve de baix, sense biaix. La terra no és nostra, nosaltres som de la terra. Entenem
que no ens entenguin. Farem tot allò que calgui, fins i tot ser pesades, per fer-nos
entendre. Mai renunciarem a la llum i al color. La diversitat i el debat sincer entre
diferents. Iguals en drets. El dret també a fer política. Al carrer i a l’Ajuntament. Ara
toca a unes altres i nosaltres, al carrer. Així ho creiem. Així ho fem. Així ens enduem
allò bonic de quatre anys d’aprenentatge. No som qui som sinó el que fem. Gràcies a
tothom. A les companyes de militància i assemblea. Gràcies als i les companyes
regidores. Gràcies als i les companyes que treballen a tot l’Ajuntament. Moltes gràcies
a totes les persones que són motor de Malgrat. Ens veiem pel poble. Núria i Paco.
Sra. Martin: aquesta és la meva última nit, deixo la política per qüestions personals.
Només dir que ha sigut un plaer treballar per Malgrat, pels malgratencs i
malgratenques. Només animo als que seguiu en política que realment treballeu,
defenseu i lluiteu pels interessos dels malgratencs i malgratenques. I realment a fer
una política constructiva, que és el que necessita el poble. Fer política constructiva.
Moltes gràcies a tots, gràcies pel suport que ens heu donat, regidors, malgratencs,
gràcies.
Sr. Mercader: simplement vull donar les gràcies concretament als regidors que m’han
acompanyat en aquest mandat, als que continuen i als que no. Sempre, tant des del
Govern al principi com des de l’oposició, hem intentat defensar el que creiem que és
millor pel nostre municipi i també sent fidels i honestos i lleials amb els malgratencs,
amb els nostres ideals, amb el partit que defensem i amb les persones que ens han fet
confiança. Gràcies també als regidors que m’acompanyen per la dedicació, el treball,
el sacrifici i l’esforç que han fet i per posar Malgrat sempre per davant de la família o
del temps lliure. També volem desitjar sort i encerts als regidors que avui acaben la
seva etapa. Esperem que els vagi molt bé en aquesta nova etapa que comencen fora
de la política. I simplement donar-vos les gràcies a tots, ha sigut un plaer estar al
vostre servei, els regidors socialistes, durant aquest mandat.

Sr. Serret: com s’ha dit, aquest és el darrer Ple de mandat. Un mandat que de ben
segur tots i totes recordarem. Un mandat de canvis. Però avui, més enllà de fer balanç
de la feina feta, és un dia per recordar i agrair la feina a tots i cadascun dels regidors i
regidores, especialment als que sabem que no continuareu per decisions personals,
per decisions del que sigui, però que sabem que en el proper mandat no ens
acompanyareu i us trobarem a faltar. Permeteu-me que faci un especial èmfasi a la
Neus Serra, la meva companya de grup... Sóc de la llàgrima fàcil... Que en aquests 8
anys ens hem assegut un al costat de l’altre, assegut de costat però també caminant
de costat i que hem compartit moments molt bons i moments molt difícils, en tots els
àmbits, no només políticament, sinó moments complicats per tu, i pels amics que
compartíem. I per tant, agrair-te la confiança que vas fer en mi en el primer mandat per
acompanyar-te en aquell projecte que encapçalaves. En el segon mandat, també per
confiar en mi per fer de Malgrat tota una altra història i de ben segur que això no ens
podran dir que no ho hem fet. Perquè aquest mandat ha sigut tota una altra història.
Dit això, agrair-te també aquests 16 anys, ara parlo en nom del grup municipal, aquest
grup municipal que compartim, aquests 16 anys que al llarg de la teva feina, de forma
incansable, amb uns valors que ningú pot negar, d’honradesa, i de màxima
responsabilitat i competència, has exercit mentre has estat regidora d’aquest
Ajuntament, portant Malgrat allà on fes falta per aconseguir aquests projectes que tu
confiaves i que creies que donarien un nou impuls a Malgrat. Per tot això, et volem
agrair aquesta feina i ho volíem fer públicament. Evidentment no t’escaparàs de que
ho fem també a nivell de grup, però avui creiem que calia dir-t’ho i explicar-t’ho perquè
creiem que 16 anys de la teva vida, amb molta força i energia, uns valors que sé que
no abandonaràs i que, des d’una altra perspectiva, continuaràs fent per treballar pel
nostre poble, el teu poble, i el nostre país. Et desitjo molta sort i molts encerts en
aquest nou camí que comences que sé també que fruit d’aquest grup que hem
compartit, hem traçat una relació d’amistat que sempre més ens unirà i que caminarem
juntament per aconseguir el nou país que volem. Moltes gràcies Neus. I desitjar-vos
també molta sort i encerts a aquests regidors i regidores que no continueu amb la
tasca de regidors i també a la resta, Govern i oposició, també haig de dir que me
n’emporto un aprenentatge i per tant, també és d’agrair, així com als treballadors i
treballadores de la casa. Moltes gràcies.
Sra. Serra: en Jofre és més de plorar que jo, però al final hi fot la cullerada. Jo, com ha
dit la Sra. Vega, sóc la més veterana d’aquest plenari i volia parlar al final. No us
preocupeu que tampoc faré un comiat molt llarg, però em permetreu que faci unes
paraules perquè avui tanco una etapa molt intensa de vida política a Malgrat i crec que
s’ho val. Entre el públic he vist que arribava la meva mare i m’ha emocionat, perquè la
meva mare en tots aquests anys no ha vingut mai al Ple ni ningú de casa meva,
perquè sempre han tingut la prudència i la delicadesa de no traslladar el debat polític a
les seves relacions d’amistat, de veïnatge, fora d’aquí. És una actitud que sempre els
he agraït molt i que reflexen molt bé com són a casa meva. Com us deia, avui tanco
tota una etapa que ha suposat una gran experiència i a la vegada també un gran
sacrifici. Sobretot per la meva família, a la que li dono les gràcies pel seu suport
incondicional i per allò que jo dic la seva militància insubornable, perquè aquests sí
que militen de veritat, i sense la qual hagués estat impossible portar tota aquesta
responsabilitat i resistir els cops de la vida i la política al llarg d’aquests anys. Lamento
molt els problemes de salut que he tingut en aquests darrers mesos que m’han obligat
a tancar aquesta etapa no amb la disponibilitat, capacitat d’estar a totes com a mi
m’agrada, però sempre defensaré la política local com el millor exponent de
compromís amb els veïns i veïnes. I sobretot defensaré i continuaré defensant la
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participació de les dones en l’àmbit polític, la necessitat de que les dones estiguin en
l’àmbit polític. En el qual ens queda molt a dir i molt a fer, no només en càrrecs de
representació públics, sinó en els càrrecs orgànics dels partits polítics, allà on realment
es prenen les decisions estratègiques. Us animo a totes que aneu fent aquest camí,
les que continuareu el proper mandat, aneu marcant aquest camí, que queda molt a
fer. En realitat, la meva vida política va molt més enllà d’aquests 16 anys, perquè des
de ben jove la inquietud política l’he viscut a casa meva, ha format part de la meva
vida quotidiana. Jo ja venia, com diuen, adoctrinada de casa, no em van adoctrinar
enlloc. Em van adoctrinar amb valors, amb sentiments, amb lo que era la justícia
social, el valor de la llibertat i la democràcia. De la pluralitat. I finalment, un dia vaig
decidir fer un pas més i implicar-me en la política malgratenca de la mà de CiU. El
partit que millor representava els meus valors, aquells ideals personals d’igualtat,
llibertat i justícia social i la meva idea de país. Somiava en fer un canvi, aconseguir un
canvi a Malgrat. Un canvi que fos positiu. Un canvi que crec que marxo i tanco aquesta
etapa havent aconseguit contribuir a que fos una realitat. Per tant, amb aquesta
satisfacció, es tanca una etapa molt important. Des del 2003 he assumit
responsabilitats de representació pública com a regidora i del 2007 al 2015 com a
consellera comarcal. He portat responsabilitats en aquest Ajuntament d’urbanisme,
turisme, comerç, pagesia i habitatge. Em sento orgullosa d’haver-ho donat tot, tant des
del govern com des de l’oposició. Intentant sempre fer les coses amb honestedat i el
millor que he sapigut fer. Tant d’una banda com de l’altra, tant al Govern com a
l’oposició, sempre he intentat fer propostes amb esperit constructiu, en positiu. El meu,
el nostre interès mai ha estat l’interès partidista o particular, sempre ha estat el
col·lectiu del poble de Malgrat per sobre de qualsevol altre. Lamento, però, i això ens
ha de fer reflexionar a tots, que en algun moment no s’hagi entès que aquest esperit
constructiu no significa estar d’acord amb tot. Ni quan ets al govern ni quan ets a
l’oposició, perquè precisament és en el debat polític i en el respecte a la pluralitat
d’idees on crec fermament que rau la base de la democràcia. I és la base també de
construir un poble. He procurat sempre treballar per Malgrat, ho he fet de manera
apassionada, perquè és la manera com jo sé fer les coses. Ho he fet també entenent
la nostra responsabilitat com un compromís amb la ciutadania, amb la capacitat de
treballar i la màxima disponibilitat, amb rigor en la gestió dels recursos públics i
sobretot, amb lleialtat al nostre Ajuntament, que no oblidem, és la casa de tots i de
totes. D’aquest pas pel Consistori malgratenc m’emporto molts aprenentatges. Vaig
incorporar-me en plena tramitació del POUM com a regidora de planificació urbanística
i allò va suposar d’una banda un esforç enorme, però també em va portar una visió de
Malgrat i de cap on ha d’anar Malgrat que és molt recomanable tenir si un pretén
assumir responsabilitats polítiques en aquest Ajuntament. I aquí ho deixo. Marxo amb
el neguit de que queda molt a fer i amb la tranquil·litat de que ho deixo tot en molt
bones mans. I per tant, que tot seguirà endavant. Vull agrair a totes les persones que
durant aquest temps m’han donat suport, m’han enriquit amb les seves crítiques
constructives, m’han fet créixer com a persona. A totes aquelles amb les que he
treballat en equip per intentar millorar la vida dels nostres veïns i veïnes i ajudar a fer
un poble millor. El meu record també per aquells que em van donar la mà per entrar en
política i que ja no hi són. Un d’ells, en Ramon Hernández, el torero, sense la seva mà
jo no hagués entrat mai en aquest Ajuntament. En Josep Garrido, que el recordo molt i
que amb ell vaig tenir l’oportunitat d’aprendre moltes coses. I un record molt especial
pel meu marit, en Francesc, que va compartir tantes coses i tants somnis amb mi.
Agraeixo la gran tasca del personal de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, la seva
professionalitat i vocació de servei públic. Als meus companys i companyes de
Consistori. Al Jofre. Als que ens van acompanyar els anys precedents. Gràcies a tots

aquells regidors i regidores amb qui he compartit oposició en un moment o altre i
gràcies a tots aquells regidors i regidores amb els que he compartit govern en un
moment o altre. Gràcies a totes les entitats, clubs i associacions del nostre poble, que
són un dels millors actius que tenim i que sempre m’he sentit tan ben acollida. Com a
regidora i portaveu, espero haver representat dignament a la meva agrupació, al
projecte que avui representa el Partit Demòcrata i Junts per Catalunya a Malgrat de
Mar. Gràcies als veïns i veïnes que amb el seu vot van confiar i continuen confiant en
nosaltres, als que desitjo sincerament no haver defraudat. Que ningú pensi que deixo
la política. No és aquest moment que estan compromesos valors com la llibertat i la
democràcia el moment de deixar l’espai públic, però sí que és hora de fer-ho des d’un
nivell diferent, de deixar pas a noves energies i lideratges. Com sempre, estaré a
disposició dels meus companys i companyes de partit i de l’Alcalde o Alcaldessa
d’aquest Ajuntament sigui del color que sigui, per ajudar-los en el que calgui i en la
mesura de les meves possibilitats. Per descomptat, sempre em trobareu per defensar
el país i treballar per aquells valors democràtics pels que hem lluitat de manera
col·lectiva. Aquests són els valors que estic segura continuaran vius en el nostre grup
municipal amb el company Jofre i amb els nous companys que s’incorporaran o que
s’incorporin en el futur Consistori. A tots ells els desitjo molta sort i encerts i estic
segura que així serà. M’acomiado de tots vosaltres amb unes paraules que sempre
m’han agradat dir amb força i orgull: Sóc dona, sóc política, sóc malgratenca i sóc
catalana. Moltes gràcies.
Sra. Ponsa: fa dos anys i tres mesos que sóc alcaldessa i és tot un honor governar el
poble. Vull donar les gràcies als veïns i veïnes de Malgrat per la confiança que m’heu
donat, a l’equip polític, per donar-me l’oportunitat de poder fer d’alcaldessa i a tots els
treballadors públics per fer-m’ho fàcil. Ha sigut un mandat molt intens i ens hem
esforçat per apropar la política al poble. Per mi, aquesta és una etapa d’aprenentatge,
on he après molt estant en contacte amb vosaltres. L’experiència m’ha fet aprendre
més del meu poble. El fet de ser alcaldessa amb els meus companys ens ha fet portar
a la pràctica molts projectes, moltes idees pel municipi que estaven al terreny dels
somnis i que ens agradaria poder continuar portant a la pràctica. Hem activat Malgrat i
li hem donat dinamisme. I jo ja no em vull allargar més, però vull desitjar molta sort als
companys que marxen i encerts i èxits als nous que entraran a formar un nou govern
municipal. Gràcies a tots i que sigui una bona campanya on tots hi puguem treballar a
gust. I moltes gràcies al poble per donar-me aquesta gran oportunitat.

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

M. Carmen Ponsa Monge
Alcaldessa en funcions

Joan Carles Nonell i Sendrós
Secretari General
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