ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 19 de setembre de 2019
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 21.08 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hi assisteixen
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
Sr. Joan Mercader Carbó
Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda
Sr. Sergio Ortín Lacoma
Sra. Isabel Ortiz Vera
Sr. Sergio Cardona Garro
Sra. Cinzia Valbonesi Prieto
Sr. Oliver Sánchez-Camacho García
Sr. Ludwig Ivan Hasko
GRUP DE JUNTS PER MALGRAT (JxM)
Sra. Mª Carmen Ponsa Monge
Sr. Miguel Àngel Ruiz
Sr. Carles Jiménez Martínez
GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD
MUNICIPAL (ERC-AM)
Sr. Ramir Roger Artigas
Sra. Maria Ester Martínez Tarrés
Sr. Joaquim Albert Roig
GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA – MALGRAT ENS MOU (JXCAT
MEM)
Sr. Jofre Serret Ballart
Sra. Lurdes Borrell Arigós
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA (CUP MALGRAT DE MAR – AMUNT)
Sr. Enric Zaldo Aubanell
Amb l’assistència del secretari Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, que dóna fe de l’acte i
de l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras.
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Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels
assumptes inclosos en el següent,
Ordre del dia
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 8 d'agost de 2019.
2.- Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori.
3.- Aprovació de les bases reguladores de les subvencions per arranjaments
d'habitatges adscrits a la borsa de lloguer social de Malgrat de Mar i per al pagament
de l'IBI per a propietaris d'habitatges llogats a través de la borsa de mediació social.
4.- Moció del GPM ERC-AM, CUP i JxM en suport de les ONG que treballen en rescat
i salvament del Mediterrani.
5.- Moció del GPM ERC-AM en suport a la 3a vaga pel clima del 27 S i per
l'emergència climàtica.
6.- Moció presentada pel GPM ERC relativa a la presentació d'un pla estratègic de
subvencions de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
7.- Dació de compte dels decrets de l'Alcaldia 1971 a 2325/2019.
8.- Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 8 d’agost 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=20190919&punto=1
El Sr. Alcalde pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament ha de formular alguna
observació al contingut de l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 8 d’agost 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 la sessió anterior, celebrada el dia 8 d’agost 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=20190919&punto=2
2-A. Sr. Sánchez- Camacho: L’Ajuntament de Malgrat de Mar, un any més, s’adhereix
a la setmana de la mobilitat sostenible i segura. Organitzarà, conjuntament amb altres,
per exemple les escoles i altres entitats i institucions, els següents actes: dia 27 de
setembre, Al carrer tots hi pintem, on els alumnes de P3, P4 i P5 de les escoles de
Malgrat poden sortir al carrer i pintar amb guixos de colors l’asfalt. També el dia 27, en

aquest cas per la tarda, a les 6, a la biblioteca, Els contes de la biblioteca, centrats en
contes on l’aspecte de la mobilitat sostenible i segura serà l’eix central. Finalment, el
dia 29 de setembre, entre les 5 i les 8 de la tarda, tindrem a Can Campessol un circuit
d’habilitat i educació viaria. Des de l’Ajuntament i la regidoria animem a tots els
malgratencs i malgratenques a donar-hi suport i participar d’aquestes activitats per
seguir amb la conscienciació per tenir un Malgrat cada dia més net i més segur.
2-B.- Sr. Ortín: Des de la regidoria de Joventut, informar que enguany hem posat en
marxa una enquesta, per tal d’escollir els grups que actuaran durant el concert jove de
la festa de Sant Nicolau. Hi ha de temps per votar fins al 30 de setembre. De moment,
per les dades que m’han passat, dates d’ahir, 170 persones ja han votat en aquesta
enquesta.
2-C.- Sra. Borrell: Informem, des de la regidoria de Cultura, que, a partir de demà,
estan obertes les inscripcions als tallers del Centre Cívic. Les inscripcions es faran a
l’OAC, del 20 al 30 de setembre. Hi ha diferents tallers d’arts plàstiques, de dansa, de
teatre, de llengua i literatura, animem a tothom que estigui interessat de venir per fer la
inscripció i poder començar el mes d’octubre tots aquests tallers.
2-D.- Sr. Hasko: Desde la regidoria de Promoción, comunicarles que la feria prevista
para el sábado 21, de manualidades, Fet a Malgrat, se ha cancelado por temas
meteorológicos y la pasaremos al próximo sábado día 28. Ya informaremos la fecha
prevista y las actividades que realizaremos.
2-E.- Sra. Valbonesi: Des de l’Ajuntament de Malgrat, busquem el vostre suport a la
convocatòria de les companyes d’emergència feminista i a la crida que es fa des de
diverses plataformes feministes i per entitats i ens sumem a les mobilitzacions
previstes per demà dia 20 de setembre. Es realitzarà aquí, davant de l’Ajuntament,
faran la lectura del manifest a les 8 de la tarda. Fem una crida a tothom que pugui
participar.
2-F.- Sr. Serret: Des de la regidoria d’Educació Social, volem posar de manifest que,
novament, i per tercer any consecutiu, hem obert el termini per l’ajut de lloguer, que
serà obert fins al 30 de setembre. Uns ajuts que a l’any 2008 es van destinar 11.000 €
i enguany es destinaran 25.000 €. Serveis socials atenc cada any, cada cop més, a
persones i famílies amb dificultats de l’habitatge, cada vegada més greus, perquè
tenen moltes problemàtiques de tenir un habitatge digne amb un lloguer assequible.
Davant d’aquesta problemàtica, l’Ajuntament, creiem oportú tornar a reeditar aquesta
subvenció. Per altra banda també volem posar de manifest, des d’aquesta regidoria,
que s’han destinat 24.700 € a 291 infants per les beques de llibres d’enguany, que,
com no pot ser d’una altra manera, es tornen a repartir per tal de que tots aquells
infants que no tinguin accés als llibres, en puguin tenir mitjançant aquestes beques.
3. - Aprovació de les bases reguladores de les subvencions per arranjaments
d'habitatges adscrits a la borsa de lloguer social de Malgrat de Mar i per al
pagament de l'IBI per a propietaris d'habitatges llogats a través de la borsa de
mediació social.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
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http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190919&punto=3
El Pla d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH), lliurat a març de 2019, determina dos
grans objectius d’actuació, el segon dels quals és incentivar l’oferta d’habitatge
assequible. En aquest marc, el pressupost de l’Ajuntament per al 2019 inclou una
aplicació pressupostària anomenada 22.1520.48900 Subvenció captació habitatge
destinada a les polítiques d’habitatge, dotada amb 12.000 euros.
Aquestes subvencions s’emmarquen en la línia d’actuació 2.1. Mobilització del parc
vacant del PAMH i tenen com a finalitat incentivar l’aportació d’habitatge privat a la
borsa de lloguer que gestiona l’Ajuntament de Malgrat de Mar per tal de poder
disposar d’habitatge social.
L’objectiu d’aquestes subvencions és establir mesures addicionals de foment i de
suport al Programa de Mediació per al Lloguer Social, per incentivar el creixement de
l’oferta de pisos a preu assequible en la Borsa de Mediació de Lloguer Social de
Malgrat de Mar, i fomentar, d’aquesta manera, la sensibilització dels propietaris
d’habitatges buits en la necessitat de mobilitzar-los i posar-los a disposició d’un servei
bàsic i necessari i amb una finalitat solidària per un preu de lloguer inferior al del
mercat.
El context actual de crisi econòmica i social està tenint importants conseqüències en el
benestar de les persones i l’activitat econòmica, posant en perill l’accés a l’habitatge i
el seu manteniment.
A Malgrat de Mar, la Borsa no pot donar resposta a la demanda d’habitatge interna del
municipi, amb una escassa oferta que no s’ajusta a les necessitats existents i molt
menys encara pel que fa al parc de lloguer assequible. L’Ajuntament vol promoure la
mobilització del parc desocupat i rendibilitzar el parc de lloguer existent a través de
mesures de foment i d’incentivació.
Legislació aplicable
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
- 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 d’1 de març de 2018 i actualment en fase
d’exposició al públic, que finalitza el dia 13.4.18).
- Arts. 30 i ss. de les Bases d’execució del pressupost municipal 2018
- Art. 14 de la Llei 8/2007, que regula els plans d’habitatge
El procediment previst per a l’atorgament d’aquestes línies de subvenció és de
concurrència no competitiva, en base a l’ordre cronològic de presentació de
sol·licituds. Amb tot, en relació a la subvenció de l’IBI, tindran preferència les
sol·licituds referents a contractes signats enguany, sense prejudici d’aquells propietaris
que ja la van cobrar l’any passat.
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. Ortín: Des de la regidoria d’Habitatge, portem un any més a debat i a aprovació en
aquest plenari, les bases reguladores per l’atorgament de subvencions per
arranjament i IBI als propietaris dels habitatges adscrits, llogats a través de la borsa de
lloguer i mediació social pel període 2019-2020. A les bases que presentem enguany
hi ha tot un seguit de modificacions respecte a les de l’any passat. En allò que
respecta les bases per a concessió de subvencions per arranjaments, hi ha hagut un
increment de 1.000 €, passant dels 4.000 € de l’any passat a 5.000 € actuals. Perquè
considerem que s’ha de premiar i incentivar l’esforç de tots aquells propietaris
d’habitatges que vetllen pel seu bon manteniment, contribuint d’aquesta manera a un
entorn més agradable per viure-hi. No oblidem que, al final, els més beneficiats d’un
habitatge més agradable per viure-hi són els propis inquilins. En relació a les bases de
subvencions pel pagament de l’IBI, s’ha incrementat la partida en 2.000 €, passant
dels 5.000 € de l’any passat als 7.000 actuals. El motiu d’aquest increment és degut,
en una mesura, a l’alt grau d’execució pressupostària que a mode de balanç, va tenir
aquesta línia de subvenció durant el 2018, concretament un 98%, exhaurint d’aquesta
manera la seva pràctica totalitat. En total, l’any passat, amb dues línies de subvenció,
vam comportar la formalització de 29 nous expedients per part de l’oficina local
d’habitatge. 29 famílies més, en definitiva, que s’han anat beneficiant de l’arribada
d’aquests nou pisos a la bossa. La línia de treball d’aquest regidor i del seu equip de
govern és la de continuar treballant per reforçament de la bossa de lloguer social a
través de la captació de nous pisos. Pisos dels quals els principals beneficiaris són en
última instància els propis inquilins, persones i famílies immerses en una situació de
vulnerabilitat social prou evident, i les quals han de continuar rebent tot el nostre
recolzament i suport com administració més propera. En relació amb la línia de
subvenció d’IBI que avui portem a plenari, comentar també, que hem introduït dos
modificacions importants, primera, reduir el preu del lloguer dels pisos de la bossa en
un 40%, passant del preu de lloguer màxim de 447 € que hi havia l’any passat, al preu
màxim de 419 €. Amb l’objectiu de facilitat l’accés de més persones als pisos de la
bossa. Segona, que es doni pertinència a les noves sol·licituds de propietaris que
volen deixar el seu pis a bossa, sense perjudici d’aquests propietaris que ja la van
cobrar l’any passat. D’aquesta manera fem possible que nous propietaris puguin
beneficiar-se de més ajuts, tot estimulant la captació de nous pisos. Des de la regidoria
d’Habitatge, ens ajudaria comptar amb el suport de tot el plenari de cara a l’aprovació
d’aquestes bases, perquè creiem que són unes bones bases, prou ambicioses com
per poder incrementar la captació de nou habitatge de cara a aquesta anualitat 20192020. I justa socialment, perquè estan fetes sense perjudici ni de propietaris ni
inquilins. El parc d’habitatge públic és insuficient atès a la demanda d’habitatges de
lloguer a preus assequibles i l’evolució a l’alça del preu de les rendes de lloguer any
rere any. Per tots aquests motius esperem comptar amb tot el vostre suport.
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Sra. Ponsa: Pel que veig, bàsicament, són modificacions econòmiques, no heu fet cap
altra modificació. Les bases aquestes són continuistes en la línia que nosaltres
estàvem treballant. Per tant, JxM els hi donarem el suport. El que sí que ahir, escoltant
la seva entrevista a Ona Malgrat, vostè va dir que s’havien tramitat 29 expedients de
l’any 2018, vaig entendre, i ara al 2019, no va saber donar la xifra, no sé si ara ja la té.
També comentar-li que han passat, pel que fa de l’IBI, de 5.000 € a 7.000 €, que ja ho
trobem molt bé, el que passa que si tenen previst ampliar tant aquest àmbit o aquest
camp de pisos que hi hagi, si hi haurà prou per pagar a tothom, l’IBI, per subvencionarho a tothom. És a dir, els propietaris que ja tenen els seus pisos en aquesta bossa,
entenem que els hi continuaran subvencionant l’IBI, però per tots aquests nous que
vostè, suposo que fa esforços perquè aquesta bossa sigui més amplia, doncs si també
tindrà amb aquests 2.000 € per poder pagar l’IBI a tot aquest volum tan important que
vostè diu de pisos que vol introduir en aquesta bossa. Simplement és això, els
propietaris que actualment han fet aquest esforç i que estan els seus pisos a la bossa,
que continuïn tenint aquesta tranquil·litat de que l’IBI se’ls hi continuarà subvencionant.
Sr. Zaldo: Estem parlant de pisos de particulars, en aquest aspecte els pisos d’OMS
queden al marge, no entrarem en aquesta qüestió, ja ho hem parlat. Perquè sabem
que és dificultosa l’entesa entre Ajuntament i entitats bancàries, tot i que és un aspecte
que caldrà tornar a explorar més endavant i sobre el qual ja anuncio, com he anunciat
aquest matí al regidor, que la CUP ofereix la mà estesa per treballar aspectes que
vagin en relació a poder aconseguir que els pisos buits d’entitats bancàries puguin
també formar part d’aquesta bossa de lloguer social. S’augmenta 3.000 € la quantitat
de la partida pressupostària d’aquestes línies de subvenció. Augments justificats, en
primer lloc, com ha dit el regidor, la bona resposta que hem tingut el primer any
d’execució, la necessitat d’ampliar aquesta bossa d’habitatge. D’entrada són uns
augments pressupostaris que beneficien als propietaris dels immobles. Per altra banda
es redueix 28 € el topall màxim de lloguer, de 447 a 419 i justificant perquè és un 40%
inferior a la renda mitjana del lloguer del 2018 de Catalunya. La primera pregunta que
necessito fer és perquè han agafat les dades mitjanes del lloguer a Catalunya, que són
698.36 €, i no la mitjana de lloguer a Malgrat, que en dades oficials són 550.40, que
per tant el mateix percentatge deixaria el topall màxim en 330.24 €. I si tenen previst
seguir reduint el topall màxim en els següents exercicis o dependrà de com fluctuï el
mercat i la mitjana del lloguer. D’altra banda, l’any passat, quan al govern vam portar
aquestes bases a aprovació, vostès es van abstenir al·legant que no podien veure
amb bons ulls que es pagués el 100% de l’IBI persones propietàries de més d’un
habitatge, perquè creien, cito textualment “que hi ha altres maneres d’incentivar
l’habitatge social i no beneficiant a qui més té”. Aquesta consideració, la regidora
d’habitatge en aquell moment, la Sra. Serra, va contestar que no sabíem quina
resposta tindria, ara ja sabem que és bona, per tant, ens hem de felicitar, i que
aquesta proposta no anava orientada a beneficiar qui més té, sinó més pensada per
persones que, per exemple, viuen a una residència i tenen l’antic domicili buit. A la
qual cosa, el Sr. Mercader comentava que seria bo que les bases especifiquessin
aquest criteri. Enguany les bases no aborden aquest criteri i per tant, la tercera
pregunta que faig és si han considerat que no feia falta especificar-ho perquè no han
tingut cap mena de complicació en aquest aspecte o si han fet alguna valoració al
voltant d’aquesta consideració. I afegir que des de la CUP donarem suport a aquesta
modificació.

Sr. Ortín: Començo responent a la Sra. Ponsa. A veure, em comentava que són unes
bases continuistes. Bé, tot sigui dir que aquestes bases, ens hem de centrar en els
resultats que han donat durant l’anualitat 2018-2019. Han estat uns resultats bons,
realment i, tot i que són, segons vostè, unes bases continuistes, s’han aplicat aquestes
modificacions, perquè es considerava que s’havien d’aplicar. Unes bases sempre
estan subjectes a modificacions. Això crec que no ho discuteix ningú i, en aquest
sentit, hem cregut adient continuar amb aquestes bases, portar-les enguany a plenari i
aplicar les modificacions que els he comentat fa un moment. Respecte a la xifra que
em diu de captació d’habitatge al 2019, aquesta xifra realment jo la vaig dir a la ràdio
perquè en primer lloc no se’m va preguntar, i vaig comentar la del 2018. Però, tot i
això, ja m’informaré i, en el proper Ple, li contestaré aquesta pregunta. En lo que
respecta al que comentava el Sr. Zaldo, s’han agafat aquestes dades mitjans del
lloguer de Catalunya, perquè l’any passat van ser les que es van agafar com a punt de
referència. Que podem mirar d’agafar altres dades? Sempre es pot estudiar. No hi ha
cap problema, en aquest sentit. Estic obert a estudiar totes les possibilitats per tal
d’aconseguir un preu de lloguer just, sobretot mirant de cara als inquilins. S’ha de
facilitar les coses als inquilins que volen optar a un habitatge de lloguer social. I en lo
que em comenta del topall, jo, per mi, ara li diria sí, estic disposat, però he d’estudiar si
és viable. Com anirà aquest any? La idea és incrementar, però fins que no es tenen
les dades no es pot assegurar categòricament una cosa. Però per voler, jo voldria, si
es pogués, reduir aquest topall.
Sr. Mercader. per contestar l’al·lusió que m’han fet que ho vam criticar. Si hagués
mirat més l’acta d’aquell Ple, no sé si va ser en aquell Ple o en altres, la crítica també
anava encaminada a que es feia la subvenció de l’IBI per a persones que tenien més
d’un habitatge i nosaltres havíem fet una proposta d’una subvenció de l’IBI per
persones que no podien ni pagar el seu primer habitatge. Llavors el que sí que hem
parlat com a govern, com ha tingut una bona resposta i una bona acollida, el que no
farem és eliminar una subvenció simplement perquè anteriorment creiem que podia
ser complementària a una altra subvenció. Per tant, hem donat continuïtat a aquesta
subvenció, que ho havia fet la Sra. Serra i, a més a més, ens hem compromès en el
govern, als propers pressupostos perquè en aquests no es poden crear noves
subvencions, a crear la subvenció per a persones amb escassa capacitat econòmica
que no arribin a pagar l’IBI de la seva primera vivenda habitual.
Sr. Zaldo: Igual que com en altres aspectes som taxatius, quan considerem que cal
ser-ho, la CUP considera que l’Ajuntament de Malgrat de Mar està fent unes passes
idònies cap a la inclusió social cap a l’habitatge i, per tant, crec que ens hem de
felicitar i cal felicitar a govern per la gestió d’aquest àmbit.
Sr. Mercader: per part del govern, donar les gràcies a la CUP per la felicitació i si
s’aprova per unanimitat, ens hem de felicitar tots plegats.
Sr. Roger: Des d’ERC, evidentment donarem suport a aquesta proposta i sí que els
fem el prec que valorin una mica el fet, pel que he llegit al dictamen, es diu que es
donarà preferència als nous, envers al que hi havia acollit l’any passat, que tinguin
l’atenció en valorar el fet que no es desmotivi a la gent que ja ha fet el pas i entenc
que, com deia l’alcalde, si es pretén crear una subvenció també pel tema de l’IBI,
posar-ho tot a la balança i calibrar, de cara a l’any que ve, si aquest fet dels que ja s’hi
ha acollit queden en segon terme o poden condicionar o participar en igualtat de
condicions que els altres.
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Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 12 de setembre de 2019.
Vista la proposta de la regidoria d’Habitatge, de 28 d’agost de 2019, el Ple de
l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acorda:
Primer. Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de les línies de subvenció
que tot seguit s’indiquen, els textos íntegres de les quals figuren com annex a la
proposta:
-

Subvencions per arranjaments dels d’habitatges adscrits a la borsa de lloguer
social de Malgrat de Mar per a l’exercici 2019

-

Subvencions per al pagament de l’IBI per als propietaris d’habitatges llogats a
través de la borsa de mediació social per a l’exercici 2019

Segon. Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions pels imports màxims que
consten a les respectives bases i pel termini que en elles s’indica.
Tercer. Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions amb càrrec a les
aplicacions del pressupost de l’exercici, en la forma següent:
-

Subvencions per arranjaments dels d’habitatges adscrits a la borsa de lloguer
social de malgrat de mar per a l’exercici 2019: Aplicació pressupostària 22 1520
48900, despesa màxima 5.000 €
Subvencions per al pagament de l’IBI per als propietaris d’habitatges llogats a
través de la borsa de mediació social per a l’exercici 2019: Aplicació
pressupostària 22 1520 48900, despesa màxima 7.000 €

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.
4. - Moció del GPM ERC-AM, CUP i JxM en suport de les ONG que treballen en
rescat i salvament del Mediterrani.
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=20190919&punto=4
El Mediterrani s’ha convertit en la frontera més perillosa del món, amb més de 14.000
persones mortes des del 2014, una catàstrofe humanitària de dimensions equiparables
a les d’un genocidi. 859 persones hi han perdut la vida aquest 2019, segons l’OIM. Tot
i que provablement la xifra real de morts és molt més elevada.
És urgent l’establiment de corredors humanitaris segurs i els programes de
reassentament i reubicació, així com de vies legals i segures, com l’expedició de visats
humanitaris segurs i visats acadèmics, per a solucionar el problema.
Davant aquesta situació, diverses ONGs com Open Arms, Sos Méditeranée, Metges
Sense Fronteres i Sea Watch, entre d’altres, naveguen pel mediterrani buscant vaixells
a la deriva per rescatar persones i salvar vides. Una tasca que és responsabilitat
directa de les institucions europees i dels estats membres, però que aquests no sols

incompleixen amb el seu deure, sinó que en dificulten la tasca de les organitzacions de
rescat que fan el que haurien de fer els estats.
Aquestes organitzacions estan patint una forta onada de criminalització per part de
molts estats europeus, impedint que atraquin als seus ports, amb la immobilització dels
vaixells, amb l’amenaça de multes i amb acusacions de tràfic de persones i
organització criminal, que ha portat a detencions com la de la capitana del Seawatch
3 Carola Rackete. Diversos països tenen previstes multes, com per exemple l’Estat
Espanyol, de fins a 900.000 euros en cas que s'intenti rescatar persones.
Cal recordar que l’article 98 de la Convenció de las Nacions Unides sobre el Dret del
Mar respecte als deures de prestar auxili implica directament els estats:
1.- Tot Estat exigirà al capità d'un buc que enarbori el seu pavelló que, sempre que
pugui fer-ho sense greu perill per al buc, la seva tripulació o els seus passatgers:
a) Presti auxili a tota persona que es trobi en perill de desaparèixer en el mar.
b) Es dirigeixi a tota la velocitat possible a prestar auxili a les persones que
estiguin en perill, quan sàpiga que necessiten socors i sempre que tingui una
possibilitat raonable de fer-ho.
c) Cas d'abordatge, presti auxili a l'altre buc, a la seva tripulació i als seus
passatgers i, quan sigui possible, comuniqui a l'altre buc el nom del seu, el seu
port de registre i el port més pròxim en què farà escala.
2.- Tot Estat riberenc fomentarà la creació, el funcionament i el manteniment d'un
servei de cerca i salvament adequat i eficaç per a garantir la seguretat marítima i aèria
i, quan les circumstàncies ho exigeixin, cooperarà per a això amb els Estats veïns
mitjançant acords mutus regionals.
El Govern de la Generalitat ha expressat en diverses ocasions la voluntat d’acollir
declarant Catalunya com a port segur, oferint els ports gestionats per l'empresa
pública Ports de la Generalitat per a l'arribada de vaixells que realitzen tasques de
salvament a la Mediterrània. L'acord inclou també la creació d'una comissió
Interdepartamental Ports Segurs, que ha de vetllar per l'acolliment d'aquests vaixells,
coordinar l'assistència i gestionar també les actuacions per assegurar l'acolliment.
El Parlament de Catalunya també ha expressat el seu suport amb les entitats no
governamentals que treballen per rescatar persones al mediterrani, a través de
diverses mocions, com l’aprovada el 25 de juliol. A més, va aprovar donar la Medalla
d’Honor a Òscar Camps, fundador d’Open Arms i Carola Rackete, capitana del
Seawatch 3, com a mostra de suport a la seva tasca.
Des del món municipal, s’ha reiterat el compromís amb mocions i declaracions a favor
de l’acollida, posant a disposició de les ONGs i govern recursos per acollir a les
persones refugiades.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Albert: procedeix a llegir la moció.
Sr. Zaldo: Per defensar aquesta moció crec que és apropiat compartir amb totes
vostès algunes de les paraules que Oscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms,
va dir en el seu discurs després de rebre la medalla d’honor que la Generalitat de
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Catalunya li va entregar, tant a ell com a la capitana del Sea Watch 3, Carola Rackete,
que ens deia que no només estem a la frontera més mortífera del planeta intentant
protegir les vides abandonades a la deriva, que a molt pocs els importen perquè són
africans i pobres, sinó que a més ens converteixen amb el blanc d’acusacions i atacs
furibunds perquè senyalem i anunciem les vulnerabilitats sistemàtiques dels drets
humans i les mesures dels estats que les legitimen. Només defensem el dret a la vida,
des de la més absoluta legalitat perquè pretenem que es torni a respectar l’antiga llei
del mar, que ens obliga a protegir la vida per sobre de tot. No volem més joc brut,
volem llum i taquígrafs, perquè ningú, absolutament ningú hauria de patir les
aberracions i la infàmia que pateixen les persones que rescatem al mar. Quatre anys
després, seguim sent un petit grup de persones compromeses i entregades, valents i
valentes que segueixen lluitant cada dia gràcies a la força i el suport de milers de
persones que, com nosaltres, creuen que el dret primigeni, el dret fonamental, el dret
que està per damunt de tots els drets, el dret humà més important, és el dret a la vida.
El que dona sentit a la resta. I pensis el que pensis, creguis el que creguis, no hi ha
discussió. Cap discussió és possible davant de salvar una vida. Davant d’aquesta
realitat, la CUP creiem que no hi ha prou amb fer un reconeixement, que cal, de la
tasca d’aquestes ONG que desenvolupen al Mediterrani, sinó que cal anar més enllà i
cal assenyalar qui hi ha darrere del fet que aquestes situacions es perpetuïn. Qui ha
darrere del fet, per exemple, que el vaixell de salvament de l’Open Arms estigués més
de 20 dies abandonat a la seva sort, amb la negativa de poder desembarcar les
persones refugiades i pendents de sol·licitud d’asil que havia salvat. Dons del govern
del PSOE, govern liderat per Pedro Sánchez. El mateix PSOE que ha estat incapaç
d’elaborar un pacte de governabilitat amb forces progressistes. El mateix PSOE que fa
uns dies renovava els títols honorífics que Franco va concedir a Primo de Rivera. El
mateix PSOE que va anunciar la retirada l’any passat de les concertines de Ceuta i
Melilla, però que no ha fet ni un pas en aquesta direcció. El mateix PSOE que té més
de 1000 sol·licituds d’asil pendents de resolució. Un PSOE que lluny d’apostar per una
gestió solidària, per respondre a les necessitats de realitat de les persones migrades i
refugiades, com hauria de ser segons el seu ideal polític i ideològic, el que fa amb les
seves accions és desenvolupar una política més semblant a la d’extrema dreta de
Matteo Salvini, a Itàlia, que no pas la que els correspondria com a partit obrer i
socialista. Recordem aquelles declaracions de Carmen Calvo, que deia que l’Open
Arms no tenia permís per rescatar, no tenia permís per salvar vides. A l’estat espanyol
governa el PSOE en funcions i a Malgrat de Mar governa la seva delegació a
Catalunya, juntament amb JxCAT. Segur que totes i tots hem sentit i possiblement
haguem dit alguna vegada, que als pobles no són tan importants les sigles, que al
poble el més important són les persones que formen part de la candidatura i no els falta
raó, en aquesta valoració. Evidentment és important saber quines seran les persones
que han de tirar endavant les polítiques que desenvoluparà un partit polític, però les
sigles també són importants, i és important que cadascú sigui conscient del partit polític
en el que milita i pel que dona la cara. I per tant, crec que és lògic i just que els
malgratencs i malgratenques que no estem d’acord en com el PSOE ha gestionat la
situació en el Mediterrani, puguem saber quina és l’opinió del PSC a Malgrat de Mar.
Per tant, vostès avui tenen la possibilitat de desmarcar-se d’aquesta manera de fer del
PSOE des de Madrid. Si voten favorablement a aquesta moció, voldrà dir que
consideren que les ONG mereixen un suport que no se’ls ha estat oferint, que
consideren que el govern de l’Estat no ha estat actuant d’acord amb les sentències dels
tribunals ni d’acord amb el que s’espera d’ells. Si voten favorablement, estaran fent un
pas cap a l’honorabilitat del seu partit i desmarcant-se d’un PSOE que ja ha demostrat

que no és garant ni de progrés ni de socialisme. Si voten en contra de la moció, voldrà
dir que els sembla bé tot el que s’ha comentat sobre la gestió de Sánchez front aquesta
situació i per tant, no consideren que s’hagi de fer cap revisió d’aquestes actuacions. Si
s’abstenen, la moció s’aprovarà, i vostès passaran de puntetes sobre una situació de
màxima rellevància amb la que caldria que es posicionessin. Si donen llibertat de vot,
les malgratenques i malgratencs tindrem l’oportunitat de conèixer quina és l’opinió
concreta de cada regidor o regidora a Govern. Tenen l’oportunitat de demostrar que
realment aquest és un govern centrat en les persones, en totes les persones, les que
viuen a Malgrat de Mar i les que malauradament es juguen la vida i fins i tot moren al
Mediterrani. Gràcies.
Sr. Serret: Ara Sr. Zaldo feia unes afirmacions que el PSC suposo que prendrà el seu
posicionament, però aquesta moció, entenc, que com la presenten tres grups i
nosaltres també ens hem de posicionar, també dependrà del nostre posicionament.
S’aprovarà, independentment, perquè nosaltres ja vam manifestar que rebria el nostre
suport i per tant, s’aprovarà independentment de que el PSC voti a favor, s’abstingui o
voti en contra, en tant que la majoria que ens vam posicionar a la Comissió Informativa
seria afirmativa. Dit això, i entrant en el punt d’aquesta moció, com no pot ser d’una
altra manera, JxCAT Malgrat ens mou, votarà a favor, tal com vam fer també a la
Comissió Informativa. No ho podríem veure d’una altra forma, així com ara fa dos anys,
Oscar Camps va venir a l’Ajuntament de Malgrat i se li va transmetre tot el suport per
part del Consistori, tot aquest suport hi continuarà sent per part d’aquest grup i que,
com dic, com aquesta moció quedarà aprovada, a no ser que algun grup que la
presenti votés en contra, cosa que entenc que no, tindrà tot aquest suport, com no pot
ser d’una altra manera, Open Arms, i arribarem allà on calgui, donant el suport que ens
demanin i tot el lideratge que convingui per poder donar tot l’ajut necessari a aquestes
persones que tant ho necessiten.
Sr. Mercader: Com a representant del PSC, jo crec que s’ha avançat una mica, perquè
ni ens havíem posicionat i ja ha fet el ventall d’opcions al PSC, analitzant més al PSC i
ha parlat més del PSC que del seu propi grup, de la CUP. Potser s’hauria d’ubicar i si
vol parlar molt del PSC, li estenem la mà, que aquí estem. Jo crec que ara com vénen
eleccions espanyoles, no sé si la CUP es presentarà a les eleccions espanyoles,
perquè ha fet una mica de míting, ja del PSOE, del que farà i no farà. Nosaltres no
farem ara míting, perquè crec que no és el moment, però el mateix PSOE que vostè ha
dit vàries coses, també és el mateix PSOE que ha aconseguit els millors avanços
socials d’Espanya que mai ha tingut. I és el mateix PSOE que gràcies a governs
socialistes, hi ha les llibertats socials que hi ha avui. I és el mateix PSOE que l’ha votat
moltíssima gent i és l’últim que va guanyar les eleccions espanyoles i a Malgrat també.
Bé, més que res vostè pot criticar al PSOE, perquè el PSOE hi és. Clar, nosaltres no
podem criticar la CUP perquè no hi és ni tampoc se l’espera ni a Espanya ni a
Catalunya. Simplement, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció i cap raonament del
vot a favor és el que ha fet vostè. Simplement votarem a favor donant suport a aquesta
ONG i al conveni europeu que està aprovat. És el que diem, aquí finalment estem
sobretot per gestionar la política municipal. Avui el públic assistent ja els hi avanço que
hi ha sis mocions on només hi ha una de gestió municipal, les altres cinc són de temes
supramunicipals, i sincerament, jo crec que ens hauríem d’ubicar tots una mica i donar
resposta a aquestes persones que avui vénen aquí per un tema municipal i no allargar
molt els temes supramunicipals perquè estem aquí per donar solucions als problemes
de la gent. Nosaltres votarem a favor.
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Sr. Roger: Només dir que vostè molt hàbilment, parla de que els altres fan campanya i
dona una sèrie de reflexions. Jo voldria només fer un parell d’aportacions, perquè del
que estem parlant no és de les grans contribucions del PSOE en els avenços socials
de l’estat espanyol, sinó que del que estem parlant en aquesta moció és d’unes
actuacions que fan referència al que ha fet el govern del PSOE amb l’Open Arms i amb
altres organitzacions no governamentals, que ha estat amenaçar-los amb multes, com
deia abans el company, de fins a 900.000 € per fer unes tasques humanitàries
necessàries i que la llei del mar obliga a fer-les des de fa molts segles. I també, doncs,
enviar una fragata o una corbeta o alguna cosa de l’armada que es deia Audaz o
Atrevido o alguna cosa així, que quan va arribar a port, no va poder entrar perquè
resultava que les dimensions de l’embarcació eren massa grans pel port de
Lampedusa, crec recordar. Això demostra una mica per on navega aquest govern
provisional del PSOE. I també dir que vostè ha afirmat que parlem d’eleccions, el PSC,
en aquest cas, si parlàvem de campanya per les eleccions espanyoles, recordar que no
va guanyar les eleccions espanyoles a Malgrat, no les va guanyar el PSOE, les va
guanyar ERC, per primera vegada.
Sr. Zaldo: Vostè pot fer les alabances al PSOE que consideri, evidentment. El mateix
PSOE que va tenir un president, Felipe González, que predicava en contra de les
portes giratòries i que actualment continua manant des d’un despatx de Gas Natural.
Aquest és el PSOE que teníem. En fi, comentava el Sr. Serret que s’aprovaria
igualment la moció. Sí, però que s’aprovi igualment la moció, no treu que crec que cal
que el PSOE es desmarqui, tingui l’oportunitat de desmarcar-se del que està fent el
homòleg a Espanya. I vostès han anunciat que votaran a favor, per tant també els hi
agraeixo. Què més vull? Ara diré que més vull. El que vull és que igual que vostè li va
demanar al portaveu d’ERC a l’anterior Ple que, si votava a favor de l’aturada de les
obres de la C32, ho fes arribar també a nivell nacional, doncs que vostè faci el mateix.
Faci palès que el PSOE de Malgrat de Mar està en contra de les polítiques que el
PSOE del govern espanyol està desenvolupant des del govern central.
Sr. Albert: Estem en n tema que és de salvar persones. Salvar persones que fugen de
casa seva perquè quan s’aixequen al matí, potser no tenen la certesa de tornar a casa
seva a la nit. O tornar i no trobar-se ni la família. I estem desviant aquí el tema amb uns
altres temes que potser aquí no toquen. Centrem el tema. Aquesta moció és per donar
suport, salvar persones al Mediterrani i no dificultar aquestes tasques. I si és un tema
supramunicipal, no sé, el consideren supramunicipal, aquest tema? Sí? Però a veure,
hi ha una cançó de Pau Alabajos que diu “Vindre vol dir prendre partit”. Doncs poden
prendre partit, hem de prendre partit. Nosaltres el que volem és ajudar a aquestes
persones, sigui com sigui. I ens hi deixarem la pell, encara que sigui a nivell local. Crec
que no és un tema supramunicipal, perquè aquí és una feina que hem de fer tots en
conjunt.
Sr. Mercader: per finalitzar, comunicar-ho al govern espanyol ho posa a l’acord, per
tant, serà comunicat. I quan diem tema supramunicipal és quan nosaltres, des del
govern o l’Ajuntament de Malgrat no tenim competència municipal per fer això. Que
n’hem de prendre partit? Prenem partit votant a favor d’aquesta moció, prenem partit
quan es va ser municipi d’acollida. Es pren partit, però amb aquesta decisió, a part de
fer arribar el nostre suport, no podem fer res més. En aquest sentit que diem que és un
tema supramunicipal.

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 12 de setembre de 2019.
Vista la moció dels GPM ERC, CUP i JxM, de 6 de setembre de 2019, el Ple de
l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acorda:
Primer. Expressar el suport amb les ONGs que naveguen pel mediterrani per rescatar
persones i salvar vides al mediterrani i denunciar la persecució política que reben.
Segon. Reiterar el compromís local com a municipi d’acollida, posant a disposició del
Govern de la Generalitat de Catalunya i les entitats socials que treballen amb persones
refugiades els recursos materials i econòmics necessaris.
Tercer. Exigir al Govern de l’Estat el compliment de la sentència del Tribunal Suprem
que el condemna a l’execució dels compromisos de reubicació i reassentament
acordats que obliguen a tramitar les sol·licituds d’asil de 19.500 persones.
Quart. Exigir al Govern de l’Estat el compliment de les divuit sentències del Tribunal
Constitucional, del Tribunal Suprem, de l’Audiència Nacional i del Tribunal Superior de
Justícia de Madrid que l’obliguen a transferir a la Generalitat, al llarg del 2019, la
competència i els recursos per a l’acollida de les persones immigrades, sol·licitants
d’asil, refugiades i beneficiàries de protecció internacional.
Cinquè. Instar la UE a donar suport econòmic, logístic i legal a les ONG que treballen
al mediterrani rescatant i salvant persones; que dugui a terme polítiques de
cooperació, reconstrucció, econòmiques, de desenvolupament amb els països d’origen
que actuïn sobre l’arrel del problema del drama migratori i que apliqui, també,
polítiques d’acollida inclusives que garanteixin la subsistència i els drets més bàsics de
tothom.
Sisè. Instar al Govern de Catalunya, que en el marc de la política exterior, prengui les
mesures necessàries per tal de defensar els interessos i l’activitat que estan
desenvolupant les ONGs catalanes que treballen en el rescat i salvament al
mediterrani.
Setè. Comunicar aquests acords a la l’ONG Proactiva Open Arms, a la Conselleria
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del govern català, al
Parlament de Catalunya i al govern Espanyol.
5. - Moció del GPM ERC-AM en suport a la 3a vaga pel clima del 27 S i per
l'emergència climàtica.
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=20190919&punto=5
En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, hem
d’avançar cap a un model que aposti decididament per la sostenibilitat, la minimització
i la transformació dels residus, que impulsi el desenvolupament de les energies
renovables i l’autoconsum, que implanti una nova cultura de l’aigua i dugui a terme una
política integral de gestió del territori que possibiliti l’explotació racional i sostenible
dels seus recursos naturals.
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Davant de l’emergència climàtica que estem vivint, ens cal donar una resposta ferma
que impliqui polítiques energètiques, ambientals i de sostenibilitat decidides des de
totes les institucions. Hem de passar del compromís a l’acció i apostar per aquelles
accions que ens permetin generar canvis reals.
El proper 27 de setembre el moviment “Friday for future”, amb el suport de més de 100
entitats i col·lectius, ha convocat una jornada de mobilització que es planteja com a
vaga estudiantil, vaga de consum, i mobilitzacions en suport de la lluita climàtica. Els
signants demanen que es declari de manera immediata l’emergència climàtica i la
posada en marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les emissions
netes de gasos d’efecte d’hivernacle.
El món local com a administració més pròxima a la ciutadania, hi juga un paper clau,
especialment en la conscienciació i canvi d’hàbits de la ciutadania. Però també com a
institució exemplificadora apostant per la sostenibilitat, la millora de la qualitat de l’aire i
l’energia verda. Per aquest motiu és necessari que ens sumem a les mobilitzacions
convocades com a mostra del compromís municipal davant l’emergència climàtica.
Obert el torn d’intervencions
Sra. Martínez: llegeix la moció i afegeix que, des de l’Ajuntament de Malgrat de Mar es
promouen accions durant tot l’any que tenen com a objectiu sensibilitzar la ciutadania
sobre l’impacte de les nostres conductes en el medi. Com abans ha dit el regidor
Oliver Sánchez Camacho, la setmana que ve tenim la setmana de la mobilitat
sostenible que segurament és una adhesió també que es fa a la setmana europea de
la mobilitat. També, a Malgrat, tenim la setmana de prevenció de residus, la setmana
d’estalvi energètic, es va crear la taula del Delta de la Tordera, fem educació a les
escoles amb tallers per reconstruir el nostre patrimoni cultural i natural i moltes altres
activitats. I un treball amb la recollida selectiva on el departament de Medi d’aquest
Ajuntament aposta, any rere any, per augmentar la quantitat i qualitat de la matèria
reciclada i avocar-nos cap al residu zero. En el segon acord d’aquesta moció fa
referència justament a aquest punt, a la recollida selectiva. Malgrat, l’any 2018, va
reciclar un 47,25%. Estem per sobre la mitjana de Catalunya que situa en un 41,8%,
però sense complir els objectius marcats per la Unió Europea, marcats amb un 50%
pel pròxim any. I molt lluny en lo que es demana a aquesta moció. Però jo els hi dic,
recolzant aquesta moció com a Ajuntament, no fem res més que comprometre’ns
primer a seguir treballant i millorant la recollida selectiva. A incrementar els espais
verds de forma eficient i sostenible. Cal dir que estem premiats amb 4 flors, amb Viles
Florides, no sols per la quantitat d’espais verds que tenim, sinó per la gestió que es fa
d’aquests espais verds amb gestió de l’aigua i la planta autòctona que plantem. A
fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis municipals. No sols amb la feina
de la setmana de l’estalvi energètic, sinó de forma sostinguda en el temps. A promoure
la mobilitat sostenible, fomentant el transport públic i millorant els carrils bici, com per
exemple la introducció del carril bici en el nou passeig. L’aposta per la ruta de la
Tordera. Mantenir i augmentar i interconnectar la xarxa que tenim dispersa amb
l’objectiu de convertir-lo en una via de comunicació pràctica, ecològica i saludable. A
més d’exigir, naturalment, al govern espanyol el compliment de la normativa europea
sobre qualitat de l’aire i els compromisos vigents sobre el clima i energia del 2030.
Tots aquests objectius s’aconseguiran amb el nostre compromís, amb una major
conscienciació social i amb campanyes de sensibilització que es fan i s’han de
continuar fent. Reitero, som un municipi que té present que els recursos són finits i el

canvi climàtic és un fet. Som un municipi que vivim al delta d’un riu, un espai ecològic
complex i amb un risc constant i que treballem per generar canvis reals. Per això, per
aquesta responsabilitat compartida, demano que tots els grups votin a favor d’aquesta
moció.
Sr. Zaldo: Evidentment el nostre vot serà favorable cap a qualsevol acció que posi
l’accent a la millora de la gestió del medi. Nosaltres per caminar cap al residu zero,
que l’Ajuntament de Malgrat de Mar ja ho està intentant portar, portàvem la proposta
de la recollida selectiva porta a porta, que és el millor mecanisme per treballar cap a
aquest objectiu. Considerem que cal un canvi de paradigma que vagi més enllà només
de les mobilitzacions d’una setmana o de les accions puntuals. Això no vol dir que
estiguem en contra d’aquestes i aplaudim tot el llistat d’activitats que ha compartit el
regidor Sánchez Camacho, i ens hi sumarem, però creiem que cal un compromís molt
més sòlid de totes i tots i per tant, animo a la ciutadania que participi d’aquesta vaga,
que recordem és estudiantil, laboral, però sobretot és de consum, i evitem fer despesa
aquest 27 de setembre.
Sra. Ponsa: Des de JxM, també li donarem suport a aquesta moció que ha presentat
ERC. Des de la regidoria que portàvem anteriorment de Medi Ambient i Territori, la
Sra. Castellà ja havia fet un avenç important i, per tant, entenem que aquesta vaga
s’hauria de fer, de donar-li suport, i també l’emergència climàtica, que en el món que
estem, hem d’anar tots conscienciats a reduir, sobretot, el que fa malbé el nostre
ecosistema, perquè si deixem de banda aquesta emergència climàtica, tindrem un
problema greu en un futur.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 12 de setembre de 2019.
Vista la moció del GPM ERC, de 6 de setembre de 2019, el Ple de l’Ajuntament,
per assentiment dels disset membres presents, acorda:
Primer. Donar suport a la jornada de mobilitzacions pel clima convocada per més de
100 col·lectius, que demanen que es declari de manera immediata l’emergència
climàtica i la posada en marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les
emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle.
Segon. Promoure sistemes de recollida eficients a nivell municipal, que garanteixin un
% de recollida selectiva neta mínim del ordre del 70% i que posin el focus en la
recollida de la matèria orgànica de qualitat amb un nivell d’impropis inferior al 3%.
Tercer. Desenvolupar estratègies i propostes orientades a millorar i incrementar els
Secretaria de Política Municipal espais verds al municipi.
Quart. Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis municipals i posar a
disposició localitzacions per facilitar el desenvolupament de l’energia solar i eòlica.
Cinquè. Promoure la mobilitat sostenible, fomentant el transport públic i millorant els
carrils bici.
Sisè. Exigir al govern espanyol el compliment de la normativa europea sobre la qualitat
de l’aire per les emissions de diòxid de nitrogen (NO2)
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Setè. Exigir al govern espanyol el compliment dels compromisos vigents en el marc de
la normativa europea sobre clima i energia 2030 que demana:
- Mínim del 40% de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en
relació als nivells de 1990
- Mínim el 27% de millora d’eficiència energètica
- Mínim el 27% de quota d’energies renovables
Vuitè. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, i als promotors de la
convocatòria, “Friday for future”.
6. - Moció presentada pel GPM ERC relativa a la presentació d'un pla estratègic
de subvencions de 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=20190919&punto=6
Les subvencions són necessàries pel bon funcionament del teixit associatiu del poble.
En relació a aquest, cal tenir present l'alt grau de voluntarietat i l’ importància de
comptar amb entitats i associacions actives i disposades a participar, com recentment
hem comprovat, un cop més, aquesta proppassada Festa Major de Sant Roc i en
infinitat d'ocasions al llarg del calendari esportiu, educatiu, cultural, etc....
És per això que en diversa normativa municipal, entre la qual el Reglament de
Participació Ciutadana i Qualitat Democràtica, es reconeix la voluntat de l’Ajuntament
de promoure i garantir a les associacions el suport necessari.
Article 44. Suport a les associacions.
1.Es garanteix el dret als vilatans i vilatanes organitzats en associacions cíviques a
rebre suport municipal per a les seves associacions i per al foment d’iniciatives
d’interès general.
2.Es promourà la realització d’acords de col·laboració amb les associacions
ciutadanes, mitjançant els quals s’ajudarà, si és legalment escaient, a facilitar el suport
econòmic a programes específics d’aquestes associacions, sempre que el seu
contingut es consideri d’interès per a la vila.
Durant els darrers exercicis s'han fet, per part dels governs municipals, accions
diverses per tal de millorar i adaptar les bases generals de subvencions, així com en
alguns casos millorar i/o dotar de bases específiques algunes línies de subvenció que
no en disposaven.
Ara, aprofitant l'inici d'un nou mandat, cal fer un nou pas endavant, qualitatiu en
aquestes millores. Aquest pas consisteix en dotar l'Ajuntament de Malgrat de Mar
d'una planificació de caràcter estratègic de les subvencions, tal i com obliga La Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, que estableix en el seu article
8.1, l’obligació que les entitats locals elaborin un pla Estratègic de subvencions.

"Article 8
Principis generals
1. Els òrgans de les administracions públiques o qualssevol ens que proposin
l'establiment de subvencions, amb caràcter previ han de concretar en un pla estratègic
de subvencions, els objectius i els efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el
termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de
finançament, que s'han de supeditar en tot cas al compliment dels objectius
d'estabilitat pressupostària."
Habitualment aquests Plans no són documents tancats, sinó que poden ser objecte de
modificació, tota vegada que l’acompliment dels seus objectius o bé la reformulació
d’alguns d’aquests poden fer necessària la seva revisió periòdica. La seva funcionalitat
ha d’enfocar-se a millorar i racionalitzar la gestió de les subvencions d’aquest
ajuntament i propiciar l’obtenció dels objectius que en ell s’hi preveuen.
Els Plans solen tenir una vigència d’uns tres anys i l’establiment i concessió de
subvencions previstes resten condicionades als objectius d’estabilitat pressupostària, i
les bases reguladores resultants hauran d’ajustar-s’hi. També és preceptiu establir en
el pla un règim de seguiment i avaluació continuada aplicable a les diferents línies de
subvencions i, a aquest efecte, determinar per cada línia d’actuació els indicadors que
es determini i que han d’estar relacionats amb els objectius del Pla.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana-AM DE Malgrat de
Mar proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents
Acords
Primer. L’Ajuntament de Malgrat manifesta la seva voluntat i compromís per Elaborar
un Pla Estratègic de subvencions propi, tal i com obliga la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions.
Segon. Donat que el Pla ha de contenir els costos previsibles i les fonts de
finançament, la seva presentació i aprovació pel Ple haurà de ser prèvia a l’aprovació
del pressupost de l’exercici 2020.
Tercer. Comunicar aquests acords a les Entitats i Associacions incrites al Registre
Municipal d’Entitats.
Quart. Fer difusió d’aquests acords per mitjà de les eines comunicatives de titularitat
municipal.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Roger: Començar dient que aquest sí que, segons el seu criteri, deu ser una moció
d’àmbit municipal, per tant, no serien 6 sinó 5 les que per vostè són fora d’aquest
àmbit. Hem de dir que des d’ERC pensem que ara és un bon moment per fer aquesta
planificació de totes les qüestions de subvencions, l’inici d’un mandat és el millor dels
moments per fer planificació de l’acció política que es vol portar endavant. Les
subvencions són necessàries perquè tot el teixit associatiu del municipi, les entitats i
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associacions, puguin fer de la millor manera possible, les seves tasques, que abasten
qüestions que poden anar des de l’esport fins a la solidaritat, des de l’habitatge, com
hem acabat de veure fa un moment quan hem aprovat aquestes bases d’habitatge, de
subvencions. L’àmbit educatiu i moltes línies que aquest Ajuntament ja fa anys que
està donant i altres que els últims governs també han anat implementant. Diu també, el
nostre reglament de Participació, que l’Ajuntament manifesta una voluntat de
col·laborar i arribar a acords amb aquestes associacions i entitats per tal de que la
seva tasca sigui reeixida. De fet, aquesta obligació de fer un Pla estratègic està
contemplada a la llei de subvencions, que és de l’any 2003 i per tant, entenem que
també és un bon moment per posar-s’hi i donar-hi compliment. Aquests plans, hem de
dir que no són documents tancats, que són uns plans que són flexibles, que es poden
variar al cap del temps, com ara hem visualitzat amb aquestes subvencions
d’habitatge que la primera vegada es varen crear, s’han vist com han funcionat i ara
també hi ha una sèrie de premisses que ens poden indicar cap on poden anar les
subvencions de l’any vinent. Per tant, aquest pla no és una cosa rígida que el que digui
sigui obligat complir-ho. Són flexibles, es fan per tres o quatre anys i és bo perquè així
l’Ajuntament fa una reflexió, un exercici davant la ciutadania, de dir quines
subvencions, quina acció vol ajudar a fer. Estem veient, per exemple, que s’han creat
noves regidories, com és el tema de la regidoria de Barris, i per tant, segurament
doncs aquesta regidoria tindrà alguna cosa a dir en l’àmbit de les subvencions.
Enteníem també, des de l’anterior govern, que segurament la regidoria de Participació
Ciutadana havia de dir alguna cosa pel que fa a subvencions que no s’havia dit fins al
moment i, segurament, el nou Govern possiblement tingui aquesta voluntat de fer
alguna línia de subvencions nova en aquests àmbits que parlàvem. Per tant, creiem
que és una cosa que tant és interessant per l’Ajuntament com perquè la població i les
entitats visualitzin quines intencions té el Govern i també saber els criteris que es fixen
en aquest pla perquè tinguin més clar realment què es demana per poder-s’hi acollir.
Creiem que és una qüestió d’obligat compliment per l’Ajuntament i que fóra bo que
aquest nou govern, en el moment que ens trobem d’inici de mandat, el faci efectiu i així
entrar en els paràmetres legals que s’exigeixen.
Sr. Zaldo: El teixit associatiu de Malgrat de Mar és significatiu i com més creix més
probabilitats hi ha de que hi hagi diferenciacions entre una associació i una altra i
creiem que és molt positiu que pugui haver-hi aquest pla per tal de potenciar la igualtat
entre les associacions i que la tasca de l’Ajuntament sigui el més acurada possible.
Per tant, votarem a favor d’aquesta moció.
Sr. Serret: en nom del govern, en funció d’aquesta moció, si que hem de dir que
podem compartir algunes de les intervencions que ha fet, Sr. Roger, que evidentment
cal treballar amb la quantia, amb la col·laboració mútua, donant suport a
l’Administració mitjançant subvencions i mitjançant tots aquells elements que tinguem
a l’abast per poder donar suport a totes i cadascuna de les tasques que fan, que al
final reverteixen en el nostre municipi. El teixit associatiu a Malgrat és molt gran i
evidentment, com fan referència també a la moció, són importantíssims pel que fa a
les festes majors i totes aquelles activitats que són dutes a terme per les nostres
entitats, les entitats de Malgrat. Dit això, la llei com menciona, és del 2003 i per tant,
ens sorprèn que ara vinguin amb presses i amb un punt on es demana que aquest pla
estratègic estigui aprovat prèviament abans del pressupost del 2020. I que per tant,
vostè que ha estat precisament regidor d’Hisenda, hauria de saber el mecanisme i la
dinàmica realista de l’Administració i que per tant, tenir un pla estratègic aprovat abans
dels pressupostos del 2020 és irreal. Per tant, el suport per part del govern a

comprometre’s a tenir un pla estratègic abans de tenir elaborat el pressupost del 2020,
en el que suposo que també com a grups voldran tenir amb temps per poder treballar,
els grups de l’oposició i els grups del govern i treballar-los tots plegats, doncs no fa
possible que abans del 2020 aquest pla estratègic estigui aprovat. Dit això, com a
govern evidentment haurem de complir la llei, una llei que com fa referència és del
2003 i que per tant, fa força temps que hauria d’estar ja aquest pla estratègic a la
dinàmica d’aquesta casa, i que per tant, recollim aquesta proposta que fan, que és
d’obligat compliment i que com dic, no pot ser d’una altra manera, complirem.
Sr. Roger: Nosaltres hem marcat aquest termini perquè evidentment aquests plans, al
darrere, ha d’haver-hi unes xifres i que indiquin també quines són les fonts perquè es
financin aquestes subvencions. Per tant, dèiem prèvia a l’aprovació del pressupost
2020, perquè entenem que en aquesta aprovació del pressupost és necessari que hi
hagi aquest pla aprovat per Ple. Sinó, ens anem a un exercici posterior. Indicar que
hem vist models de plans i que no estem parlant en cap cas d’un reglament o de
qualsevol altra qüestió que comporti un treball excessiu. Estem parlant de 5 o 6 folis,
dels quals possiblement 3 o 4 el que queda contemplat són els objectius que es marca
de cada línia de subvencions i els recursos que s’hi pensen destinar durant aquests 2
o 3 anys que pot durar aquesta planificació. Per tant, la col·laboració que vostè
demanava dels grups de l’oposició pel que fa ERC, hi serà, i pensem que és qüestió
de posar fil a l’agulla i evidentment, si no es porta a aprovació és perquè es prioritzen
altres qüestions, però que és perfectament possible, si hi ha voluntat, que això es
pugui redactar perquè, ja dic, és qüestió de seure i de treballar-ho. Una altra qüestió és
que hi hagi unes altres prioritats i que el volum que comporta de feina això, entenem
que amb un mes o mes i mig, que entenc que és el que vostès trigaran a portar a
aprovació el pressupost, hi ha temps suficient per poder treballar aquest pla estratègic.
Sr. Serret: Vostè abans feia referència a que hi ha noves regidories, precisament,
noves regidories, nous regidors que fa tres mesos que són a la titularitat de la
regidoria, que precisament hi ha aquest control, o adjudicació d’aquestes subvencions,
com són les regidories de Cultura, d’Esports o de Barris, que també estigui molt
implicada a nivell de subvencions. Aquest ha de ser un treball transversal de govern i
oposició, però evidentment també de totes les diferents àrees. Per tant, voldrà dir que
per molt que siguin 5 pàgines, d’altres llocs, i que seria un copiar i pegar, i no és el
que busquem, i entenc que tampoc és el que busquen vostès, sinó que fos un treball
com es mereix i a nivell de transversalitat i prioritat, hauria de ser la primera.
Evidentment, vostès marquen unes prioritats, nosaltres ara el que volem és treballar el
pressupost, perquè en breu s’haurà d’aprovar i el volem treballar com dic, amb vostès,
i no entendríem fer aquest procés, aquest pla estratègic que vincula els 3 o 4 anys
propers, els 3 o 4 pressupostos següents, per tal de que aquests plans estratègics de
les entitats puguin tenir aquesta seguretat d’aquests projectes a llarg termini, ens
sembla que comprometre’ns en un punt on diu clarament que en el proper Ple, perquè
hem de ser així de clars, perquè si volem tenir el pressupost aprovat abans del 2020
vol dir que el pla estratègic hauria d’estar aprovat al proper Ple del mes d’octubre,
doncs no veiem que això sigui una temporalitat real. Dit això, reitero que com marca la
llei, és una obligatorietat a més a més, així la farem complir i recollim la iniciativa que
han tingut per tal de tenir aquest pla estratègic el més aviat possible.
Sr. Roger: Entenem que no té per què ser el mes abans, pot ser al mateix Ple del
pressupost, s’aprova això i amb posterioritat el pressupost en el mateix ordre del dia.
La prioritat ja deia abans que vostès la fixen, però també dir-li que ens sorprendria
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trobar-nos en el pressupost de 2020 partides de subvencions, com deia abans, de
regidories que s’han creat, i que quedessin reflectides en aquest pressupost una sèrie
d’obligacions pressupostàries, sense abans haver fet una planificació. Per tant, aquí el
que veig és aquesta manca de voluntat de donar compliment a una cosa que com
Ajuntament estem obligats a fer si volem donar subvencions. Per tant, entenc que les
qüestions de pressupost pel que fa a subvencions hauran de ser un copiar i pegar, tal
com deia vostè. Si hi ha coses noves, voldrà dir que s’han fet sense massa planificació
i això crec que va en detriment tant de l’Ajuntament com del teixit i de la població.
Sr. Mercader: Per acabar, si hi hagués tanta pressa, tanta celeritat i és tan fàcil de fer
en un mes i mig, vostè ha tingut dos anys i mig per fer-ho i no ho ha fet. Per tant, ser
conseqüents amb el que demanem, no? Simplement estem dient això.
Sr. Roger: s’han creat línies de subvenció noves, tant quan estaven vostès a govern
com quan hi hem estat nosaltres. Vostès no van potser caure en aquesta obligatorietat
de que hi hagués aquest pla estratègic i nosaltres ens n’hem assabentat ara. I per tant,
quan un s’assabenta d’una cosa que està obligat a complir, ens sembla que ho podem
traslladar com a grup que som, perquè si l’Ajuntament té una obligació a fer un pla
estratègic i no s’ha fet, podem fer allò de i tu més, sí, però penso que el que cal és
posar fil a l’agulla, fer les coses i posar-nos al dia. Vostès ho volen deixar per l’any que
ve? Deixin-ho per l’any que ve, però repeteixo, ens sorprendria trobar línies noves en
el pressupost sense una planificació precisa, que entenc que és aquest pla. No estem
dient que el que escrivim aquí és inamovible. No. Sempre haurà d’estar subjecte a que
hi hagi unes condicions pressupostàries que es compleixin i altres variables que són,
com deia abans, molt flexibles, però que entenc que és bo que nosaltres fem aquest
exercici de que la població sàpiga totes les línies que hi ha, quins paràmetres per
acollir-se tenen i tota una sèrie de qüestions que aquesta planificació deixaria més
clares. I res més, jo penso que ho hem dit tot.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 12 de setembre de 2019.
Vista la moció del GPM ERC, de 6 de setembre de 2019, el Ple de l’Ajuntament,
per set vots a favor (ERC, JxM i CUP) i deu vots en contra (PSC i JxC), acorda:
no aprovar la moció.
7. - Dació de compte dels decrets de l'Alcaldia 1971 a 2325/2019.
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=20190919&punto=7
Es donà compte de les resolucions de l’alcaldia de la 1971 a la 2325/2019.
Moció que presenten per urgència els GPM d’ERC, CUP i JXM per a la restitució
de la pancarta que reclama la llibertat dels presos polítics i les preses polítiques.
Les intervencions corresponents a aquesta urgència es troben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190919

Sr. Zaldo: És una moció d’urgència que presentem els tres grups de l’oposició per la
restitució de la pancarta que reclama la llibertat dels presos polítics i les preses
polítiques empresonades. La urgència ve motivada, evidentment, perquè enteníem
que va ser retirada per la col·locació del domàs. El domàs ha estat tret, la festa major
ha passat, l’11 de setembre ha passat i segueix sense estar col·locada la pancarta. I
per tant, considerem que cal presentar aquesta moció per urgència. L’hem presentat
avui just abans d’iniciar el Ple perquè volíem esperar, precisament, fins a l’últim
moment, a veure si es col·locava o no.
Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per nou vots a favor (ERC,
CUP, JxM i JxC) i vuit vots en contra (PSC), d'acord amb allò establert als
articles 91.4 i 83 del RD 2568/86 de 28 de novembre.
La Junta Electoral Central (JEC) obligà a les institucions d’arreu del país a retirar els
símbols que reivindicaven la llibertat dels càrrecs electes catalans i màxims
representants de l’ANC i d’Òmnium Cultural que es troben en presó preventiva, per
entendre que responien a usos “partidistes” i podien alterar el normal funcionament
dels procés electoral. Així doncs, la pancarta ubicada a la façana de l’Ajuntament i
altres símbols ubicats en edificis públics van ser retirats per tal de no vulnerar la
suspensió de la JEC respecte a aquests símbols.
Així mateix, els polítics empresonats i les polítiques empresonades per la convocatòria
del Referèndum d’autoderminació de l’1 d’octubre de 2017, i els activistes de les
organitzacions civils independentistes per la seva participació dels fets succeïts davant
la Conselleria d’Economia el 20 de setembre del mateix any, segueixen en presó
preventiva a l’espera d’una sentència definitiva, veient vulnerats els seus drets
fonamentals.
Un cop passat el període electoral, així com l’efecte de la prohibició de la JEC sobre
aquests elements reivindicatius, el consistori va restituir la pancarta ubicada a la
façana del consistori.
Posteriormet, dies abans de la Festa Major de Sant Roc, el govern retirà la pancarta
per tal d'habilitar el balcó amb un domàs en motiu de l'esmentada Festa Major. El
domàs s'ha mantingut al balcó fins passada la Diada Nacional de Catalunya i
despenjat el passat 13 de setembre. A data d'avui no s'hi ha restituït la pancarta que
reclama la llibertat dels presos i preses polítiques.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Roger: Tal com ha expressat abans el company de la CUP, hem sentit alguns
membres d’aquest Govern que es restituiria aquesta pancarta i hem vist que passen
els dies i que aquesta pancarta no es restitueix. Tothom sap que es convocaran
eleccions al mes de novembre i que per tant, el que no és de rebut és estar ara amb
l’excusa que hi haurà eleccions i que la junta electoral precisament ens requerirà que
la traiem. Hi ha dos mesos de coll, aquesta pancarta, si hi ha una majoria del Ple que
ho considera, s’ha de restituir. Com deia, hi ha hagut membres d’aquest govern que ha
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manifestat públicament que aquesta pancarta es tornaria a posar al balcó de
l’Ajuntament i per tant, no entendríem que això no es fes amb diligència, a les portes
d’una sentència que afecta aquestes persones i que crec que majoritàriament, aquest
Ple ha de donar mostres i símptomes de que dona suport a la causa d’aquestes
persones que estan injustament tancades. Per tant, aquesta pancarta, demanem en
aquesta moció, que es torni a restituir amb la màxima celeritat possible i que comptin
amb el que convingui per part dels grups de l’oposició que la presentem, per si hi ha
alguna dificultat, alguna problemàtica, que se’ls hagi extraviat o que hi hagi qualsevol
qüestió que impedeixi que aquesta celeritat sigui diligent i que facin el favor que si
aquest Ple té una majoria, a no marejar més la perdiu, si us plau.
Sr. Serret: celebro veure aquesta moció, una moció com veuran, també el públic
assistent, que també reitera amb les dues següents. Són mocions, una d’elles que en
reiterades mocions com a grup, quan érem a Govern també demanàvem, en els
companys de govern, que es presentessin, que no es van arribar a presentar, el motiu
no ho sé, però demanàvem que es presentessin perquè malgrat en el govern hi
haguessin diferents grups municipals pro independència i grups municipals de suport
als presos i preses i als exiliats i exiliades, tinguéssim un acord de plenari que donés
aquest suport institucional i també acord a plenari que ens permetés tenir i traçar
aquestes normatives o aquestes accions per part de l’Ajuntament de Malgrat, perquè
són accions que fa l’Ajuntament, no accions que fa el Govern, com veig en alguns
punts de les mocions. Dit això, celebro que avui hi hagi aquestes mocions, però també
els demano, com a grup, saben el nostre suport als presos i preses polítiques i als
exiliats i exiliades és inqüestionable, són els nostres companys i companyes, són els
nostres amics i amigues, i que per tant, no utilitzin aquest mitjà com a arma per
intentar fer discutir els dos socis de govern, perquè tots ens coneixem, tots sabem cap
a on van aquestes mocions, cap a on van aquestes intencions i que per tant, en això,
no ens hi trobaran. No ens hi trobaran discutint-nos entre el Govern com tampoc ens
trobaran anant en contra de mocions que van en contra dels nostres companys i
companyes, amics i amigues, i en contra de la nostra ideologia. Per tant, tindrà el
nostre suport. Sr. Roger, li agafo la paraula quan diu comptin amb nosaltres pel que
convingui. D’entrada, hauríem agraït que aquesta moció ens l’haguessin fet arribar per
presentar-la de forma conjunta. És més, no tenim problemes a encapçalar-la, però
aquest gest tampoc hi ha sigut. Per tant, li llenço una altra vegada, li estiro la mà
perquè puguem treballar plegats en tots els temes sobre país. No només perquè facin
política per intentar dividir un govern, que com dic, no ens hi trobaran, sinó per
treballar de forma conjunta en allò que sí que ens trobaran, que és treballar pel nostre
país, pel retorn dels exiliats i exiliades i per la llibertat dels presos i les preses
polítiques, en que com dic, podem sumar-nos en qualsevol de les manifestacions que
puguin fer, sumar-nos, liderar-lo, perquè no són els presos d’un ni dels altres, sinó que
són els presos de tots i totes, però principalment vostès i nosaltres compartíem un
govern que era el govern de Junts pel Sí, que és el que ens va portar a la situació
actual, malauradament, per tot el que ja coneixem, i per tant, en el seu grup i en el
nostre i també a la CUP, són tres grups que ens uneixen també lligams personals amb
les persones que estan a la presó i l’exili. Per tant, com he dit abans, sí ens trobaran
en aquest suport, no ens trobaran en intentar fer d’això un cavall de batalla per una
discussió interna a dintre del govern. En aquest govern, com ha fet referència l’alcalde,
hi som per treballar per aquells temes del municipi, com avui, que la sala és plena per
temes del nostre municipi que preocupen i molesten. Volen dormir tranquils. Per tant,
amb això és el que ens trobaran a Malgrat treballant fortament amb el govern, amb els
socis de govern, i evidentment treballarem fins on estiguin els límits, inclús

intraspassables amb vostès, per la llibertat del nostre país. I saben personalment, no
em cauen els anells, per fer el que calgui perquè la llibertat d’expressió sigui una
realitat. I això vostè ho sap, perquè hem compartit moments històrics, moments que ho
han pogut portar a terme, però també com li dic, aquí també ens hem trobat que altres
acords de Govern no s’han acabat de complir, vostès fan referència a l’ANC a una de
les mocions següents en el que en parlarem i que es permetrà que es voti, la votarem i
ja els avanço a l’Assemblea Nacional, que l’encapçalarem sense cap problema, però
que a més a més, quan en parlem, també parlarem de per què no es va portar a terme
aquesta moció mentre governava aquí un altre govern.
Sr. Zaldo: Sr. Serret, ja ha cobert la seva quota d’independentista i ara segueixi
governant amb el PSOE.
Sr. Mercader: Per al·lusió, PSC, no PSOE
Sr. Serret: Sr. Zaldo, això no va de quotes, això va de realitats. Com li he dit, nosaltres
defensarem i representarem allà on toqui i farem tot el que calgui perquè així sigui.
Vostè pregunti al seu grup què és el que ha fet aquest grup quan ha sigut necessari el
suport institucional, què és el que ha fet aquest grup quan ha sigut necessari portar a
terme diferents accions perquè la llibertat d’expressió fos així també en el nostre
municipi i no és qüestió de quotes ni qüestió de representar, sinó d’accions reals i és
així. I això, digui el que vulgui, nosaltres sabem què és el que fem i què farem. I com
dic, vostès voldran fer d’això un cavall de batalla? Endavant. Parlem-ne. A nosaltres
ens trobaran donant suport, però que no permetrem que ens busquin per intentar
dividir dos grups del govern. Aquesta serà la seva estratègia? Molt bé, endavant.
Vostès sabran.
Sr. Zaldo: Vostè té bastant clar que els partits de l’oposició estan centrats en que
vostès es barallin? JxCAT no és el centre de l’acció política ni d’aquest grup ni de
Malgrat de Mar. No es creguin tan importants, tampoc. Nosaltres portem a plenari les
mocions que creiem que cal aprovar. En cap moment hem dit: això portarà discussió!
Tampoc cal buscar tres peus al gat.
Sr. Roger: vostè pot encapçalar evidentment aquesta moció, només faltaria, però
vostè és el cap de protocol d’aquest Ajuntament. I entenem que aquestes qüestions de
símbols són qüestions protocol·làries. Per tant, es podria estalviar aquest debat si
vostè, tal com manifesta públicament algú proper a vostè no fa masses dies, restituís
aquesta pancarta. I tot això ens estalviaríem. Si no es posa, jo no tinc per què saber si
és perquè els seus socis de govern o companys de govern el forcen o no el forcen. Per
ERC això no és transcendent. El que és transcendent és que vostè compleixi amb les
funcions que li són assignades com a regidor de protocol, i ens estalviem aquests
debats. Senzillament, és això. I parlava abans de persones d’aquí que, jo entenc que
hi ha persones aquí que tenen interès en altres qüestions, però que això també els
importa. Per tant, siguem prudents perquè que no se’ns encomani massa això, malgrat
que jo sàpiga estar en un context nacional difícil, com tots els pobles del principat. Per
tant, cadascú, això que diuen a Castella, cada palo que aguante su vela. Però que
segons quines qüestions no se’ns encomanin.
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Sr. Albert: Pel Sr. Serret, si portem la moció aquesta aquí no és per erosionar el
govern, sinó perquè la pancarta no hi és. Igual que vostè no vol que fem servir
aquestes tàctiques per erosionar, vostè tampoc faci servir altres tàctiques per salvar el
govern, perquè les flors grogues no ens serveixen, i això és clarament un símbol per
ser subtil i que tothom estigui content. No, volem missatges explícits, volem una
pancarta que fiqui llibertat presos polítics o un llaç groc al balcó.
Sr. Serret: Sr. Albert, els símbols ideològics que alguns diuen, ho han escrit fins i tot
en una pancarta, per mi no són símbols ideològics, són símbols de llibertat. En aquest
municipi, a llocs municipals i col·locats a nivell municipal, continuen al seu lloc. Això
per començar. El govern anterior, i no entraré en retrets, quan la Junta Electoral ha
marcat o no ha marcat, ha tret la pancarta i l’ha tornat a posar. El Sr. Ramir Roger
mateix va donar l’ordre de treure el Save Europe, perquè en aquell moment la junta
electoral així ho marcava. Entrar en uns i altres, la Sra. Ponsa era l’alcaldessa, però
recordo perfectament la conversa, que entenc perfectament qui va prendre aquesta
ordre perquè així li tocava com a regidor. Vostè feia al·lusions, com a regidor de
protocol, jo a vostè li faig com a regidor que va prendre la decisió, evidentment, la
màxima autoritat, la Sra. Ponsa. Com he dit, no entraré en retrets, és així. Hi ha unes
flors grogues? Evidentment, i tots sabem el que vol dir. I això fins ara la Junta Electoral
no s’ha manifestat. I és així. Dit això, el nostre compromís continua sent el mateix,
igual de ferm o més. I així continuarà. I la qüestió de tot plegat és sumar i no restar. És
construir i no destruir. Aquest és l’objectiu que tenim tots plegats. Per tant, construïm i
no destruïm.
Sr. Roger: Matisar que no és el mateix la circumstància de la qual estem parlant ara,
que no comportarà cap mena de problema per ningú que no quan es va treure això,
sota amenaça de la Junta Electoral d’inhabilitar a la Sra. alcaldessa i segurament a
algun altre dels càrrecs electes que en aquell moment estàvem al davant d’aquest
Ajuntament. Per tant, entenc que la situació... Sí, sí, han arribat cartes amenaçant. No
és la mateixa, no. No estem en campanya electoral. Si ara es posa aquesta pancarta
la Junta Electoral no requerirà a l’Ajuntament que es tregui. Una altra cosa diferent és
quan entrem en període electoral i nosaltres entendrem perfectament que es tregui,
perquè li va el seu lloc. Hi haurà una amenaça a l’alcalde, però no durant aquests
períodes de normalitat. I entenem que encara que siguin temps convulsos, mentre no
hi ha eleccions, hi ha llibertat d’expressió. Per alguns n’hi hauria d’haver sempre, però
ja que prou ens la retallen, doncs com a mínim, quan la podem exercir, exercim-la.
Sr. Serret: He començat la intervenció dient que celebrava que hi hagués aquesta
moció, entre altres coses perquè quan formava part de l’anterior govern, així ho havia
reiterat i vostè, Sra. Ponsa, ho sap, perquè ho havia reiterat diverses vegades en tant
que creia que era important repartir aquesta responsabilitat entre els diferents regidors
del Consistori, perquè personalment no m’importava una inhabilitació si arribava el
cas, i per tant, que tinguéssim un acord de Ple que repartís aquesta responsabilitat.
Reitero el meu compromís, reitero el compromís de JxCAT Malgrat es Mou amb que hi
hagi aquesta moció, que reparteixi aquesta responsabilitat.
Sra. Ponsa: Doncs molt bé que comparteixi aquesta responsabilitat, igual que va fer a
l’anterior mandat, tot i que qui anava al jutjat era jo sola. Gràcies per compartir la
responsabilitat. Anava sola tot i que m’acompanyessin. Però bé, tampoc li veig cap
problema en posar la pancarta de llibertat presos polítics, en la qual crec que tots
estem d’acord i no fer aquest embolic. Simplement, com va dir la Sra. Borrell a una

entrevista que se li va fer, es posa i quan diguin que s’ha de treure, es traurà. I penso
que així tots contents. I el seu soci ja ho té clar perquè vostè inicialment ja ho va dir,
per tant, no sé per què han trigat tant des de la festa major, 11 de setembre i ara que
estem a dia 19, encara no l’han posada. Simplement és això. Es posa i s’ha acabat.
Vista la moció dels GPM ERC, CUP i JxM, a la que s’afegeix el GPM JxC, el Ple de
l’Ajuntament, per nou vots a favor (ERC, CUP, JxM i JxC) i vuit vots en contra
(PSC), acorda:
Primer. Tal i com han fet altres ajuntaments d’arreu del territori, s’insta al Govern
municipal de Malgrat de Mar a restituir, al mateix lloc anteriorment ubicada, la
pancarta que reclama l’alliberament dels presos i les preses polítiques que va ser
retirada del balcó de l’Ajuntament a requeriment de la JEC , el qual obligava a les
institucions a retirar aquests elements dels edificis i espais públics per tal d’evitar
símbols “ideològics” o “partidistes” durant el període de processos electorals.
Segon. S’insta al Govern de Malgrat de Mar a actuar amb celeritat, i també actitud
col·laborativa amb els grups de l’oposició, per tal que es faci efectiu el primer acord
d’aquesta moció.
Moció que presenta per urgència el GPM d’ERC per fer lluir la bandera estelada
en la torre del parc del Castell
Les intervencions corresponents a aquesta urgència es troben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190919&punto=9
Sr. Mercader: La justificació de la urgència. Sr. Roger.
Sr. Roger: En aquest cas és una moció que el grup municipal d’ERC posa sobre la
taula i és una moció que prové d’una entitat del municipi, que és la territorial de
l’Assemblea Nacional Catalana, i que s’entén la urgència perquè aquesta entitat
considera que amb les dates reivindicatives i marcades en el calendari com és aquest
proper 1 d’octubre, si això no es tramita per urgència, al proper plenari haurà passat
amb escreix segurament aquesta data de l’1 d’octubre i aquesta entitat entén que s’ha
de tractar en el Ple d’avui.
Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per nou vots a favor (ERC,
CUP, JxM i JxC) i vuit vots en contra (PSC), d'acord amb allò establert als
articles 91.4 i 83 del RD 2568/86 de 28 de novembre.
Amb data 10 de novembre de 2016 va ser aprovada una moció que en el seu punt
cinquè acordava de penjar al balcó de la façana de l'ajuntament la bandera estelada
com a mesura de protesta contra els atacs a la democràcia que recentment havien
rebut càrrecs electes que defensen i lluiten pel procés d’independència.
Donada la dificultat manifesta de complir aquesta moció en la façana de l'ajuntament,
pel caràcter administratiu que aquest edifici ostenta i les instruccions de la Junta
Electoral, que condicionés qualsevol simbologia en els continuats períodes electorals.
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Conegut el cel en el compliment de les mocions aprovades que ha demostrat l'actual
equip de govern, que impedeixen exhibir l'estela en la torre del parc del castell en dies
reivindicatius i assenyalats, vista en la resolució 2019LLIB002339 de 09/09/2019.
Signen plenament vigents els motius que van portar a presentar i aprova la moció de
10/11/2016, per donar sortida a aquesta, sense perjudici aquesta i sense renúncia que
algun dia es pugui penjar també del balcó de l'ajuntament.
Mantenint-se intactes les majories sobiranistes i pel dret democràtic a decidir, que la
van poder fer-la realitat.
Havent aprovat en el ple del dia 7 de juny de 2018 una moció a favor de la llibertat
d’expressió als espais públics de Malgrat de Mar que en el seu punt primer acordava
“Manifestar el suport a la col·locació de llaços o qualsevol altre símbol que es
consideri, en llocs públics, per tal de reivindicar el suport amb causes d’interès
generalitzat i socialment rellevants” Considerant la bandera estelada com a un símbol
que s’emmarca en aquesta declaració en pro de la llibertat d’expressió.
Obert el torn d’intervencions:
Sr. Roger: És un cas semblant al que es parlava anteriorment de la pancarta del
balcó, en aquest cas aquesta associació demana que abans del dia 1 d’octubre es
pengi al pal de la torre del Parc del Castell, una senyera estelada que sigui de mida i
proporcions adequades i que aquesta es mantingui a la torre del Parc del Castell fins a
la resolució de la sentència del judici contra els càrrecs electes i representants
d’entitats vinculades al procés independentista. Després també demanen que es
permeti hissar una estelada a la torre del Castell de manera temporal, sempre que se
sol·liciti permís i malgrat la moció del 15/09/2016 que acordava instal·lar una senyera a
l’espai esmentat. Vénen a dir que en ocasions com ara aquesta que es demana, es
pugui substituir de manera temporal aquesta bandera catalana, aquesta senyera, per
l’estelada, per reforçar aquest suport de la població en dates que són difícils i que
requereixen del suport del poble en aquests presos i preses polítiques.
Sr. Serret: Com hem dit abans, aquest va ser un tema de debat que si estiréssim de
l’hemeroteca de WhatsApp no és un debat només d’ara, sinó que ja fa dos anys que
n’hem anat parlant. Parlant des del govern, parlant amb l’Assemblea Nacional, en que
demanava que l’estelada fos a la torre del Castell i en la que personalment, vaig
defensar la posició de dintre del govern en aquest WhatsApp. De tot el govern, en
aquell moment de diferents grups, en el que demanàvem que hi hagués una moció
que dongués l’acord’ i el suport per tal que l’estelada pogués onejar al castell i no
topés amb un acord que havia aplegat el suport per unanimitat. I que també se’m va
retreure personalment quan era una decisió que havia pres el govern, no de mi
personal, de retirar l’estelada que estava dalt del Parc del Castell després de l’1
d’octubre. Per tant, avui tenim aquesta moció que dona aquest suport i evidentment,
com hem dit abans, la podem encapçalar i li donarem suport perquè va amb la
ideologia de JxCAT i que, per tant, tindrà el suport d’aquest grup municipal. Però com
dic, són mocions que també m’hauria agradat que haguessin aparegut abans, quan ho
demanava l’anterior govern, per donar aquest acord, i que curiosament no han
aparegut fins que certs grups no estan al govern, sinó que estan a l’oposició.

Sra. Ortiz: Nosaltres, des del grup municipal socialista, evidentment, votarem en
contra. Sí que veiem que és una manera de fer pressió o erosió des de l’oposició a
l’equip de govern. Jo reprenc les paraules del Sr. Serret, no ens hi trobareu. Podeu
continuar intentant-ho, no ens hi trobareu. Però penseu que això pot ser un bumerang,
que també pot portar l’erosió des del govern a l’oposició. I nosaltres ara com a PSC,
després del que hem sentit del Sr. Serret, estem expectants i esperem a veure què
votaran el grup municipal de JxM, grup municipalista que no té cap idea política
nacional i que dintre dels seus membres té persones que no comparteixen aquestes
idees independentistes.
Sra. Ponsa: Per al·lusions, com sempre he fet en aquests casos, dono vot lliure als
meus regidors.
Sr. Mercader: Suposo que amb el resultat de la votació es veurà aquest vot lliure, o
no. Nosaltres votarem en contra, com hem dit anteriorment.
Vista la moció dels GPM ERC, CUP i JxM, a la que s’afegeix el GPM JxC, el Ple de
l’Ajuntament, per nou vots a favor (ERC, CUP, JxM i JxC) i vuit vots en contra
(PSC), acorda:
Primer. Que abans del dia 1 d'octubre, es pengi al pal de la torre del parc del Castell
una senyera estelada de mida i proporcions adequades, en substitució de la senyera
actual.
Segon. Que la bandera estelada es mantingui a la torre del parc del Castell fins a la
resolució de la sentència del judici contra els càrrecs electes i representants d’entitats
vinculades al procés independentista
Tercer. Que es permeti hissar una estelada a la torre del castell de manera temporal,
sempre que es sol·liciti permís i malgrat la moció 15/09/16 que acordà instal·lat una
senyera en l’espai esmentat.
Quart. Publicitar aquest acord als mitjans de comunicació de titularitat municipal.
Moció que presenta per urgència el GPM d’ERC proposant una reacció
institucional a la sentència relacionada amb la causa especial 20907/2017 del
Tribunal Suprem, en el supòsit de que aquesta sigui condemnatòria.
Les intervencions corresponents a aquesta urgència es troben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190919&punto=10
Sr. Roger: Aquesta moció fa una referència més explícita al tema de la sentència que
els presos estan, i la societat de manera majoritària, estem expectants a veure quina
és finalment. Malgrat no pot restar aïllada del moment en el qual es troba immers el
nostre país. Per això, el que proposem, és que un cop sigui la sentència coneguda i en
el supòsit de que aquesta sentència probablement serà condemnatòria, que el Govern
municipal prengui ja immediatament una reacció institucional. Això vol dir que si
aquesta sentència compleix amb les expectatives, que serà molt perjudicial pels
presos, per la democràcia d’aquest país i també per unes famílies que no mereixen el
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que estan passant, doncs nosaltres com Ajuntament, la institució, tingui presos ja uns
acords de manifestar-se en un sentit que és que es reconegui per part de l’Ajuntament
que aquestes persones que estan en judici ho són per motius polítics i que per tant,
estem davant d’un procés de persecució política amb presos i preses polítics. En
segon lloc, l’exigència per part d’aquest Ajuntament que aquests presos i presos siguin
alliberats de manera immediata i que els exiliats i exiliades puguin de manera lliure,
retornar. En tercer lloc, el compromís d’aquesta institució amb el dret a
l’autodeterminació i per tant, la defensa de la celebració d’un referèndum com a eina
perquè el poble de Catalunya decideixi lliurement el seu futur. En quart lloc, la
denúncia de la regressió de drets i llibertats que des de fa anys es pateix a Catalunya,
i a l'estat espanyol, així com la judicialització de la política catalana. I en cinquè lloc,
expressar el compromís com Ajuntament i treballar amb la resta d’institucions i societat
civil del país per trobar solucions per aconseguir la llibertat dels presos polítics i fer una
crida a la mobilització ciutadana a favor de drets i llibertats. Per acabar d’arrodonir si
cal una mica el text, explicar que hi ha xifres que diuen que set de cada deu persones
que viuen en aquest país estan en contra de que aquests representants de la societat
civil de partits polítics estiguin tancats i per tant, el que pertoca és, ho hem vist no
només amb això, ho hem vist amb prohibicions d’exposicions d’artistes, hem vist com
es perseguia interpretacions artístiques, com estem patint una regressió dels drets i
llibertats, no només polítics sinó també culturals i de molts àmbits. Per tant, crec que
l’Ajuntament ens hem de comprometre i que si realment aquesta sentència s’acaba
manifestant de la manera que es preveu, siguem propers al poble, que de manera
majoritària està en contra de que aquestes persones estiguin tancades. I que en tot
cas, si les places i carres del municipi com passarà a molts llocs del país, s’omplen de
gent per reivindicar i protestar, que l’Ajuntament estigui a l’alçada i proper a aquestes
persones i que tots plegats complim amb la nostra obligació.
Sr. Mercader: Estàvem en el punt de justificar la urgència, suposo que ja ha justificat
la moció per part d’ERC. Passem a votar la urgència.
Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per nou vots a favor (ERC,
CUP, JxM i JxC) i vuit vots en contra (PSC), d'acord amb allò establert als
articles 91.4 i 83 del RD 2568/86 de 28 de novembre.
- Atès que és imminent la publicació de la sentència de la Causa Especial número
20907/2017 del Tribunal Suprem, popularment conegut com el judici al procés.
- Atès que Malgrat de Mar no pot restar aïllada del moment pel que passa el país.
Obert el torn d’intervencions:
Sr. Zaldo: Des de la CUP, simplement dir que no només votarem a favor, sinó que ens
oferim també per encapçalar aquesta moció.
Sra. Ponsa: nosaltres estem d’acord amb la moció.
Sr. Serret: nosaltres demanarem també encapçalar aquesta moció, igual que li deia
abans, espero que en les properes ocasions ens pugui tenir en compte per poder-la
encapçalar de forma conjunta. Fer un apunt, no només demanaria que el govern
municipal prengui immediatament una reacció, sinó que la prengui tot l’Ajuntament,
perquè entenc que aquí ens hi trobarem i per tant, ha d’haver-hi la màxima

representació de tothom que vulgui prendre aquestes mesures immediates en el
moment de la sentència. Vénen temps molt complicats, molt difícils, ho sabem. Com
deia abans, compartim presos i preses, exiliats i exiliades i per tant, hi haurà d’haver
un treball conjunt entre els nostres grups per poder defensar la institució de la
Generalitat al costat del president Torra, del vicepresident Aragonès. Per tant, també al
costat del president del Parlament i com haurem de treballar conjuntament, reitero,
estendre la mà i espero que també ens l’estengui per tot allò que calgui, perquè com
dic, els presos i preses són de tots i totes i entenem que tots volem la llibertat i el
retorn a casa el més aviat possible: immediat.
Vista la moció del GPM d’ERC, a la que s’afegeixen els GPM CUP i JxC, el Ple de
l’Ajuntament, per nou vots a favor (ERC, CUP, JxM i JxC) i vuit vots en contra
(PSC), acorda:
L’Ajuntament en ple acorda que un cop coneguda la sentència relacionada amb la
causa especial 20907/2017 del Tribunal Suprem, i en el supòsit que aquesta sigui
condemnatòria, el Govern municipal prengui immediatament una reacció institucional
que, com a mínim, contingui els següents paràmetres:
1. El reconeixement que les persones enjudiciades ho són per motius polítics i, per
tant, som davant d'un procés de persecució política, amb presos i preses polítiques.
2. L’exigència de l'alliberament immediat dels presos i preses polítiques i el lliure retorn
dels exiliats i exiliades.
3. El compromís amb el dret a l'autodeterminació i, per tant, la defensa de la celebració
d'un referèndum com a eina per a que el poble de Catalunya decideixi lliurement el seu
futur.
4. La denúncia de la regressió de drets i llibertats que des de fa anys es pateix a
Catalunya, i a l'estat espanyol, així com la judicialització de la política catalana.
5. Expressar el nostre compromís com Ajuntament i treballar amb la resta d’institucions
i societat civil del país per trobar solucions per aconseguir la llibertat dels presos
polítics i fer una crida a la mobilització ciutadana a favor de drets i llibertats."
8. - Precs i preguntes
Les intervencions corresponents a aquesta urgència es troben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190919&punto=11
8-A.- Sr. Albert: És una pregunta pel Sr. Ortín, en referència al que ha comunicat a
l’inici del procés obert per escollir les bandes que tocaran al Sound Nicolau.
Bàsicament és perquè s’ha escollit aquest mètode i quan tinguin tots els resultats, com
es processaran i què en faran d’aquests resultats.
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8-B.- Sr. Roger: Recentment, hem vist una aprovació per part del plenari de
l’Ajuntament de Calella que modificava el seu planejament per tal que l’hospital de
Sant Jaume es pugui acollir, si des del Departament es considera, a ocupar unes
plantes d’una superfície comercial. Recordo que no fa massa setmanes el
representant de salut del nostre Ajuntament, el Sr. Serret. Manifestava l’oferiment al
Departament de poder disposar d’un terreny a part d’un tros del que per tota la
població és conegut com a ciutat sanitària, a l’entrada del municipi. Pe tant, voler
conèixer quan vostè segui amb l’òrgan que el nostre Ajuntament té com a
representació en aquesta institució territorial de l’hospital, quina posició defensarà
vostè. Si vostè continuarà oferint aquests terrenys de l’Ajuntament de Malgrat o per
contra, a l’haver passat aquesta aprovació al Ple de Calella, l’Ajuntament de Malgrat
en aquest cas renuncia a l’oferiment que fa unes setmanes vostè feia públic.
Sra. Martínez: És un prec cap a vostè Sr. Mercader. A l’inici del mandat vostè amb
paraules textuals va dir: “Posaré en marxa un pla de xoc destinat a neteja viaria,
eliminació de grafits, excrements i millorar la recollida de residus”. Un pla de xoc, Sr.
Mercader, és una acció puntual i ràpida. Portem ja uns quants mesos i no hem vist cap
pla de xoc. Per tant, li prego en nom de tots els malgratencs i malgratenques, que porti
a fer aquest pla de xoc.
Sr. Mercader: Per contestar el prec, el recollim. Fa uns mesos i no arribem als 100
dies, encara. Un pla de xoc és cert que fa falta perquè significa que hi ha hagut
deixadesa durant molt de temps. I nosaltres agafem aquest compromís i ho farem.
Sr. Serret: Per contestar al Sr. Roger, just divendres rebia un correu electrònic de la
regió sanitària de Girona, que feia referència al document provisional del pla estratègic
sanitari de l’Alt Maresme i la Selva marítima, en la que en el darrer any s’ha anat
treballant des de les diferents regidories de Salut, des de diferents CAP i hospitals.
També els diferents sectors i agents implicats pel que fa al sector sanitari de l’Alt
Maresme i de La Selva, i en la que en aquest document, en el pla de treball, s’intuïa
que per una banda és necessari l’ampliació de l’hospital de Calella, la rehabilitació de
l’hospital de Calella, però par altra banda, la necessitat d’un nou hospital a la comarca.
Aquí és quan com a grup, en període de campanya, vam posar de manifest que si
estàvem a govern, facilitaríem o faríem la proposta que a Malgrat hi ha un terreny
destinat a equipaments, com deia conegut com a ciutat sanitària, i que s’estendria la
mà i es faria aquest oferiment. De fet, aquest oferiment a les reunions de treball ja es
va fer i evidentment quan hi hagi aquesta trobada, tornarem a posar sobre la taula el
fet de replantejar un nou hospital a la comarca, independentment d’aquesta ampliació
que hi pugui haver al de Calella, en tant que a Calella també tenen el servei del centre
d’atenció primària al mateix edifici que l’hospital i que no només necessiten una
ampliació del que és l’assistència a tercers, sinó que també hi ha aquest col·lapse,
com bé sabem d’espai i precarietat, en l’edifici. Per tant, entenc que aquesta
modificació del POUM a Calella era necessària per a aquesta ampliació i que no va en
detriment d’aquest nou hospital que pugui tenir la comarca. I així es consultarà i
parlarà en aquesta trobada, que encara no hi ha dia, perquè com li dic, ens van fer
arribar el document provisional de treball. Quan tinguem noves notícies els ho farem
saber.
Sr. Roger: Un prec. Vostès varen presentar l’acord de govern, al Centre cívic. Si no el
mateix dia, l’endemà, varen fer vostès a les seves xarxes, tant del PSC com de JxCAT
Malgrat ens Mou, un document en el qual manifestaven una sèrie de prioritats i

compromisos. Realment, potser he estat maldestre fent la cerca, però no el trobo a cap
de les seves xarxes i crec recordar que tant un partit com l’altre l’havien fet públic.
Demanar-los, com ERC, si són tan amables de fer-nos arribar aquest document,
perquè realment l’hem cercat i no el trobem.
Sr. Ortín: Responent a les seves preguntes, Sr. Albert, dir-li que aquest any lo que
hem volgut una mica era innovar en aquest sentit, de cara a escollir els grups que
actuaran en el concert jove de la festa major de Sant Nicolau. I la idea que hem posat
en marxa és aquesta: crear una enquesta a la web de l’Ajuntament. En aquesta
enquesta, més que escollir als grups directament, la idea és escollir entre tres models
de concert. Hem proposat un primer model de concert, que ha estat fonamentat
digue’m amb grups locals o de la zona. Hi ha un segon model que està fonamentat en
grups de DJ’s que vénen a actuar. I hi ha un tercer model, que està més fonamentat
en grups que es dediquen a fer versions. Sí que és veritat de que en aquesta enquesta
donem l’opció de que la gent que vota proposi noms de grups, en funció de cadascun
dels models de concerts que proposem. Després, en base a això, un cop el dia 30 es
tanqui aquesta enquesta, es passarà a fer la corresponent valoració en funció del que
hagi votat al gent i en base a això, s’optarà cap a un model o altra. I dins de cada
model s’escollirà als grups que tinguin disponibilitat, clar, però s’intentarà respectar
l’opinió dels malgratencs i malgratenques. Perquè al cap i a la fi, ha estat l’objectiu,
afavorir la participació dels malgratencs i malgratenques en aquest sentit.
Sr. Albert: Moltes coses. Ja ens agrada que demaneu l’opinió dels malgratencs, som
partidaris, no, partidaris no, han de participar en totes les activitats, però aquest no és
el mètode per aquesta activitat i tal com està fet amb un Google Forms, creiem que
tampoc ho és. Tenim eines a l’Ajuntament que permeten fer unes consultes amb molt
més rigor que no pas un Google Forms, que pots votar tantes vegades com vulguis. I
la segona cosa, que creiem que no és el mètode és perquè el passat Ple li vaig fer una
pregunta molt curta, però molt important i era si faria el Pla d’Acció de Joventut i
l’aplicaria. Em va dir vostè que l’aplicarà a rajatabla, dit malament. Doncs la primera
acció aquesta se l’han passat pel forro. Han volgut innovar i s’han carregat la feina de
tècnics, de regidors i joves que van desenvolupar un Pla d’acció que serveix a un
objectiu, millorar el consum de cultura, en aquest cas, dels joves. I això és una feina
que va fer l’Ajuntament amb els tècnics, els regidors i entitats, i ara se l’han passat pel
forro. Perquè diu clarament, és que això és un manual d’instruccions, no fa falta
innovar, aquí t’explica clarament com aplicar les accions per aconseguir aquests
objectius de cara als joves. I el primer punt diu: què és augmentar l’accés i el consum
cultural crític a través d’uns criteris artístics i socials. Aquí els criteris artístics i socials,
perquè la selecció dels grups en base a uns criteris artístics i socials no es fa.
Simplement, es fa en base a qui té més amics al Facebook o qui pugui desenvolupar
un contestador automàtic de vot per votar quantes vegades millor al seu grup. I llavors
també trobem a faltar, perquè els grups que no són de l’Alt Maresme? No poden tocar
aquí a Malgrat? No tenen res crític a comunicar? Perquè només tenim o fas versions,
o ets DJ o ets un grup de l’Alt Maresme. I els grups d’Osona? I els de l’Empordà? I els
de Tarragona? No poden tocar en el Sound Nicolau? Ells tenen també un discurs crític
i també són artistes i creadors d’aquest discurs. Vinc a dir això perquè és molt senzill,
és agafar el Pla d’acció, que està super ben explicat, i seguir-lo. I fer-li cas, creure’nsho. Era la meva primera pregunta del Ple passat. Ens hem de creure aquest pla
d’acció. Si hi ha dificultats a l’hora d’aplicar un criteri per escollir grups, per exemple,
com és el cas, ens podeu trucar, en podem parlar i entre tots ajudar-nos. O buscar
activistes de Malgrat o consumidors de cultura que segur ens ajuden. Però intentem
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aplicar el pla d’acció, perquè és important i és el que marca com s’han de fer les coses
per aconseguir aquests objectius.
Sr. Ortín: Sr. Albert, vostè em sorprèn. Es queixa que afavorim la possibilitat de que
grups locals o fins i tot de l’Alt Maresme vinguin aquí a tocar. Això d’una banda. Segon,
quin problema hi ha en donar la paraula als malgratencs i malgratenques? Vostès, que
tantes vegades s’omplen la boca que s’ha d’afavorir la participació, que s’ha de donar
veu als malgratencs i malgratenques. I ara veu un problema en que posem una
enquesta en marxa? Jo és que realment no ho entenc pas, ja m’ho explicarà. I una
última cosa, per acabar, en el moment que vota la gent, s’ha de registrar. És un
Google per tant, demana un registre. Per tant, jo ara no votaré, li estic responent a
vostè. Aquí jo m’he de mantenir neutral i no votaré, que siguin els malgratencs i
malgratenques. Jo aquí vinc a donar demanda a lo que ells considerin millor. S’ha
donat l’oportunitat que la gent voti, i s’ha de respectar. I s’ha de fer tot el possible per
donar compliment a allò que volen els malgratencs i malgratenques. Per tant, la gent
vota una única vegada i no vàries vegades com diu vostè.
Sr. Albert: Ho torno a explicar i ara escolta’m. Acabes de dir que jo no vull participació
i lo primer que he dit és que volem que participi el poble, però en aquest cas, fer-ho de
la manera com s’ha fet, no és el mètode, perquè no segueix els criteris que marca el
Pla d’acció. I que no puguin tocar grups de Malgrat? I tant! A mi m’encantaria que tots
fossin de Malgrat. Ojalá tinguéssim una escena musical tan potent com per poder fer
tres nits de grups a Malgrat, i és pel que lluitaré que hi hagi Malgrat, una escena
potent musical. Només estic dient que es deixa fora tota una sèrie, si jo vull votar a un
grup de Barcelona, no el puc votar. Jo, o la meva parella vol que vingui un grup, no
deixa l’enquesta. I a part no t’has de registrar, tu fiques el grup que vols, si jo he votat,
he ficat els Sex Pistols, a veure si poden venir, no? I és que després, si vols, vas a
l’ordinador i torno a votar, agafo la tablet i torno a votar. No hi ha un registre, no hi ha
res que et digui aquesta persona ja ha votat. Ficar el DNI. Si tu has de ficar el DNI,
aquesta persona ja ha votat, no pot tornar a votar. Però mirin, segueixo pensant que lo
més greu és que no s’hagi seguit el Pla d’acció, perquè és lo que es marca per
aconseguir els objectius i vull que la gent de Malgrat voti tot lo que necessiti i tot lo que
vulgui. Que quedi clar.
Sra. Ponsa: no tenim cap pregunta, perquè el públic també està esperant i preferim
que parlin ells que no nosaltres, en aquest plenari.
Sr. Zaldo: tinc algunes consideracions a fer constar. Seré breu. En primer lloc, fer el
recordatori que ahir, 18 de setembre, es van complir sis anys de l’assassinat del raper
grec Pavlos Fissas, a mans de neonazis d’alba Daurada, les mobilitzacions posteriors
als carrers, han contribuït afortunadament a que el partit d’extrema dreta Alba Daurada
estigui desapareixent a Grècia. La lluita antifeixista ha de ser contundent des dels
carrers i des de les institucions i aquest serà el nostre clam i sempre ho ha estat.
Seguidament, m’agradaria fer un aclariment respecte una intervenció que vag fer en el
passat Ple, que vaig traslladar unes valoracions a plenari que havíem estat fent,
respecte les diferències entre la cobertura periodística de dues festes veïnals, que hi
havia hagut una diferenciació que ens preocupava i vaig preguntar si hi havia alguna
intenció política darrere i el regidor Serret, com a regidor de comunicació, va contestar
que aquestes diferències es devien a condicions meteorològiques i que per tant no hi
havia cap voluntat política darrere. Vull aclarir que jo amb aquesta crítica o aquest
qüestionament no pretenia posar en dubte la tasca de cap treballador o treballadora de

l’Ajuntament, sinó que volia conèixer quina era la postura del govern i com és possible
que no m’expressés de la millor manera possible, faig aquest aclariment ara. La CUP
com a candidatura avalada per mig miler de persones d’aquest municipi i com a partit
de l’oposició serem sempre crítiques amb cada acció del govern, però volem deixar
clar que no desconfiem de cap treballadora de l’Ajuntament, tot i que sí podem tenir
desconfiança cap al govern. Seguidament, em disposo a fer unes valoracions que
algunes companyes de l’assemblea local i jo mateix, com a membre d’aquesta
assemblea, hem rebut diferents apreciacions i valoracions, sobretot de noies i dones
que van participar en les nits de barraques de festa major. Ens han volgut fer arribar
les seves opinions sobre el punt lila. Aquestes opinions han estat treballades en
assemblea local i creiem apropiat aprofitar aquest altaveu que ens ofereix el plenari
per fer coneixedora a la resta de regidors i regidores i a la resta de la ciutadania, quina
és la postura de la CUP al respecte. Vull deixar clar que no parlo en nom meu, sinó
que faig de portaveu del que s’ha treballat a una assemblea formada per un 80% de
dones i que probablement jo, com a home, no sóc la persona més adequada per ferho, però aquesta ha sigut la decisió. En primer lloc, trobem molt encertada la decisió
de continuar amb la iniciativa d’oferir un punt lila que sigui capaç d’abordar qualsevol
problemàtica que s’esdevingui fruit de la violència masclista i sigui capaç de formar i
atendre a totes les persones que tinguin la necessitat o tinguin interès. Sobretot en
ambients festius, on malauradament s’esdevenen situacions d’aquesta tipologia. Hi ha
certes apreciacions que creiem que hem de fer per tal de seguir millorant de cara a
properes edicions. Considerem que el format de parada, lluny de generar sensació de
seguretat i companyia per dones i noies que busquessin suport davant d’alguna
agressió masclista, contribuïa més a frivolitzar la lluita feminista. Una lluita que cerca la
solidaritat, el suport i la igualtat. Uns objectius que no es serveixen ni amb globus, ni
amb photocall ni amb ulleres amb formes. No volem dir, amb això, que haguem de
fugir per complet dels ambients festius i que la lluita no pugui anar acompanyada
d’acció festiva, però la funció d’un punt lila en un ambient com era barraques, on
participaven més de 8000 persones, ha d’estar a l’alçada de les necessitats que es
puguin ocasionar i considerem que el format no permetia unes condicions adients per
atendre possibles casos. Considerem que si hi hagués hagut una situació real
d’agressió masclista, aquest ambient no hagués propiciat la situació idònia, l’ambient
idoni per atendre amb les condicions que s’esqueia a la víctima en qüestió. El
missatge “NO és NO” és un lema que recull de la manera més breu i clara el clam de
totes aquelles nenes, noies i dones que han hagut de patir en la pròpia pell el resultat
d’un sistema patriarcal que avala l’abús i desprestigi dels drets sexuals, el
consentiment i el desig del gènere femení front el masculí, no un eslògan per
mercantilitzar la lluita. El punt lila no pot ser un bolet, ha de ser una eina més d’un
programa global que no s’aturi. Sabem que hi havia una carpa que pretenia oferir un
espai més privat per si fes falta i que les responsables de la gestió havien estat
formades i les condicions a priori semblaven idònies perquè aquest fos un bon punt
lila. Però la pràctica no va acompanyar aquesta valoració inicial. Perquè això no sigui
tan sols una crítica llencem algunes propostes de millora treballades en aquesta
assemblea. És positiu que hi hagi persones voluntàries al punt lila, però si hi havia
l’opció de poder participar-hi de manera altruista, aquesta possibilitat hauria d’haver
estat anunciada i notificada amb antelació, perquè qualsevol ciutadà o ciutadana
hagués pogut ser-ne coneixedora i hagués pogut rebre la formació necessària. En la
formació per entitats caldria que la policia local hi hagués participat, juntament amb la
resta d’agents que tindrien incidència durant els dies dels concerts. La ubicació del
punt lila hauria d’haver permès l’accessibilitat de qualsevol persona, tant de l’interior
com de l’exterior del recinte barraques. El dia de la Summer Moguda hi havia al voltant
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de 8800 persones a l’interior i més de dos milers a fora, amb dificultats per accedir-hi si
ho haguessin necessitat. Per aquest motiu considerem que la ubicació més apropiada
és prop de l’entrada, però a l’exterior, o bé amb dues ubicacions al mateix temps. Tenir
punt lila, malauradament, no ens assegura que no hi hagi situacions d’abús masclista.
Per aquest fet, cal ser curoses amb les valoracions públiques que es fan, ja que es va
negar que hi hagués hagut cap agressió masclista, bastant-se només en que no hi
havia hagut denúncies. Optar per promoure els lemes que vagin més enllà de la
reivindicació negativa de la dona front actituds masclistes i aboguin per un
apoderament real, que reivindiqui que només sí, és sí. Que no es tracta de consentir
sinó de desitjar. Amb tot això, reiterem que aplaudim que hi hagués punt lila però que
cal ser molt curoses en no frivolitzar la lluita. I tal com hem fet en el punt primer que
oferíem la nostra mà estesa per treballar amb la regidoria d’habitatge en la possibilitat
de negociar amb entitats bancàries, la CUP volem oferir la nostra col·laboració en
properes edicions d’aquest tipus d’iniciatives, si el govern ho troba oportú. I tanco amb
una pregunta, i és que a l’abril, en sessió plenària, aprovat per totes les regidores i
regidors de l’anterior Ple, es va aprovar que es faria un protocol d’actuació i vull
demanar com està aquest tema, si ja està prevista que es desenvolupi en algun
moment que s’iniciï i es desenvolupi.
Sra. Valbonesi: Sr. Zaldo, algun dia trobaré a faltar les seves preguntes. Una qüestió
identificativa. Arribo a la regidoria, pregunto pel punt lila i el punt lila l’any passat
estava cobert amb persones que no estaven del tot capacitades per realitzar les
atencions necessàries al punt lila. Li dic al tècnic en qüestió, perquè això porta una
feina que darrere hi ha un tècnic, això ho sap. Li dic que demani 5 pressupostos, no 1.
Tres empreses, entre les quals estaven la que vostès van demanar l’any passat, van
dir que no. Una va dir que podia un dia i l’altre no i l’última va ser la que va dir que sí. A
posteriori, he d’aguantar que es digui que jo ficava a dit a les empreses. I això,
entendrà que sobrepassa els límits. Es posen dues carpes, es contracta aquesta
empresa. Dos psicólogues, una educadora social, i una persona especialitzada en
LGTBI, també criticat. Vaig a barraques, a tot això, sense tècnic d’igualtat, eh? Que
ara es farà un pla d’ocupació i esperem que en el proper any poder establir en base
als pressupostos, una plaça. Perquè es puguin dur a terme totes aquestes pràctiques
que des del 30 de juny del 2018 no s’han fet. Després he d’aguantar que se’m digui
que jo frivolitzo amb el punt lila. I que totes les persones que s’han fet una foto amb el
“No és No” estan frivolitzant a la mateixa hora que jo. Jo accepto la mà estesa, és
més, en el primer Ple li vaig estendre jo la mà. Però jo també li dic que si vostè ha fet
una assemblea on han dit totes les coses a millorar, estem d’acord. Però avisi també
que va ser de les poques persones d’aquest plenari, que no siguin els meus
companys, perquè hi ha gent de l’oposició que van passar, que vostè ni tan sols es va
acostar. Això ho ha dit? Perquè clar, si parlem, ho parlem tot. I evidentment tot és
millorable i tot és criticable. I si anem en constructiu, treballem junts, però no fent
comunicats frivolitzant algunes coses que jo personalment com a regidora i com a
dona, no puc fer-ho.
Sr. Mercader: per puntualitzar, jo crec que han de fer una mica d’autocrítica. Si vostès
diuen que s’ha frivolitzat amb aquest tema, i que volen ser constructius, no comencem
bé si posen en dubte la professionalitat de com ha estat escollida una empresa que
durà a terme això. No comencem gaire bé, perquè estem posant en dubte la
professionalitat d’aquesta empresa? I vostès ho lligaven amb que ho havíem escollit
per afinitats polítiques i tot? Aquesta és una bona manera de fomentar la confiança
perquè les persones s’acostin a aquesta empresa? Home, gaire constructiu en aquest

tema, no és. I frivolitzar, perquè finalment és donar-li visualitat a aquestes campanyes,
això de les fotos i el photocall i tal. Hi ha molts ajuntaments que deuen segons vostès
frivolitzar amb aquest tema, perquè crec que aquesta empresa ha estat molt present
en moltes festes majors, moltes barraques, i crec que han fet la mateixa feina que a
Malgrat. Per tant, jo crec que hi ha certes paraules i certs temes que s’ha d’anar molt
amb compte amb les paraules que s’utilitzen. A mi personalment em sembla molt bé
que tinguin coses a millorar i que a més hagin fet una assemblea específica d’això i
fins i tot que hagin sigut propositius amb coses a millorar, però no ens perdem abans
amb la destrucció o no sé, donava la sensació que si no s’organitzava de la manera
que es va fer l’any passat, estava mal fet, començàvem malament. Que s’havia de
comptar amb les entitats, formar a les entitats. Ja es va comptar amb les entitats però,
a més a més, es va agafar una empresa especialitzada i que té aquest tipus de
formació. La proposta que fa avui de mà estesa? Hagués sigut ideal abans de
barraques o durant. Però començar posant en evidència o en dubte de la
professionalitat d’aquesta empresa, que només s’ha agafat per afinitats polítiques, la
veritat és que crec que tot això ha tirat avall les coses propositives que ha tret. I una
altra cosa, vostè diu, un 80% de les dones i crec que ho faci en veu de les dones. Em
sembla molt bé, però dels primers que hem d’aixecar la veu i anar a les
manifestacions i defensar aquestes coses som els homes, que som els que realment
tenim el problema amb els micromasclismes.
Sr. Zaldo: Jo no he parlat del procés d’elecció d’empresa en aquesta valoració actual,
la vam fer prèvia, i està bé que en el proper Ple ordinari si volen en parlem molt
breument. Però no ha sortit això, aquí. Em sap greu que vostès hagin decidit parlar
específicament de com el govern, de com va ser escollida l’empresa que finalment va
portar el punt lila a barraques i no realment els punts que jo he portat de propostes.
Em sap greu que sigui així, perquè jo he portat un seguit de propostes treballades,
més enllà d’això, que no ho he ni anomenat. Reitero el mateix que en el Ple anterior,
el fet que jo no m’acostés al punt lila perquè no vaig trobar la necessitat, fa que el punt
lila estigui ben fet? No. Què vol dir, amb això, que jo he de poder assistir
personalment a tot arreu? Ja he dit a l’inici que no parlava en nom meu. Igual que li he
dit abans de començar el Ple que avui faríem aquesta valoració i que no era una crítica
cap a vostè com a regidora. Jo l’he anomenat en algun moment, com a regidora? Si
qualsevol qüestió que la CUP proposa per fer millores, vostès se la prenen com un
atac, no millorarem mai. Hem aprovat gairebé tots els punts, de fet, tots menys l’últim,
els hem aprovat amb assentiment dels 17 regidors i regidores. Està molt bé, felicitemnos per això, doncs també entenguin que hi haurà la voluntat de la CUP de fer constar
les valoracions que ens fan arribar i que treballem. És així. Llavors, si altres
ajuntaments frivolitzen? Si altres ajuntaments utilitzen la mateixa manera de tractar, de
treballar la defensa de la lluita feminista i l’oposició a les agressions masclistes
d’aquesta manera, doncs sí, s’està frivolitzant amb la lluita feminista igual que també
s’està frivolitzant amb la lluita LGTB, igual que s’ha frivolitzat molt amb la lluita
antiracista, s’està frivolitat, sí. És cert. I des de la CUP, com a col·lectiu antifeixista que
som des dels orígens i que seguim sent, el que fem és intentar apostar perquè les
lluites segueixin sent lluites i el procediment sigui de protesta. Per això fem aquestes
propostes, ja està, no va més enllà. No és una crítica cap a la regidora, ni cap a l’àrea
ni molt menys cap a cap treballador o treballadora. I sí, és cert, l’empresa que va
gestionar el punt lila és una empresa afí al PSC. Això ho vam dir tan bon punt vam serne coneixedors i ho seguim dient ara, però no és el punt que jo he portat avui a parlar
aquí. Vostès l’han tret, jo no he parlat d’això. Qualsevol altra empresa podria haver fet
les coses igual que aquesta empresa, jo no estic parlant d’això. Jo he parlat del que
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vam viure, del que es va veure, del que es va treballar i les propostes de millora que
fem. Les volen entomar? Jo els hi faig extensiu. No les volen entomar? Doncs ja està. I
repeteixo la pregunta, si tenen previst abordar el protocol o no. Ja està.
Sra. Valbonesi: Per finalitzar, perquè la gent vol parlar, he dit ras i curt, tot lo que sigui
constructiu, a mi em trobarà. Li vaig estendre la mà al primer Ple. Té el meu contacte,
això m’ho pot fer arribar tranquil·lament. I en relació si es farà el protocol, home, es
farà, però quan tinguem l’agent d’igualtat, que des del 30/06/2018 no la tenim.
Sr. Roger: Vist així des de lluny, sense entrar en el tema, veig que del PSC per una
banda es demana que se sigui propositiu però per altra, mentre es va contestant, la
veritat, no donen masses ganes de ser tan propositiu, perquè em sembla que s’estava
visualitzant clarament mira ara, ja li hem tornat allò d’abans, per tant, quan un diu que
li agradaria fer les coses
Sr. Mercader: quin és el prec?
Sr. Roger: d’una altra manera, s’ho ha de creure, no fer les coses i després pel
darrere veure actituds que van en sentit contrari. I vostè les coneix perquè ha estat
aquí i les ha vist. Si volen que ens ho creiem, vostès també facin perquè sigui visible
que això va de debò i que no va de i tu més i aquestes coses.
Sr. Mercader: crec que el Sr. Zaldo pot defensar la seva postura. Estem en el punt de
precs i preguntes, no he vist cap prec ni pregunta en aquest sentit. Gràcies pel
comentari i jo crec que al final es demostren les coses amb fets i s’entomaran, com ha
dit la regidora, sempre que hi hagi propostes positives i els animem a que ho siguin,
però això no significa que igual que s’és crític amb el govern, nosaltres no siguem
crítics amb l’oposició. Només faltaria.
El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.
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