ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 13 d´agost de 2020
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 21.20 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
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. Salvador Serra Tarrés, que dóna fe de l’acte.
No hi assisteix prèvia excusa la Sra. Isabel Ortiz Vera.

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 16 de juliol de 2020.
2.- Acceptar la donació efectuada per part de la cooperativa de consumidors de
Malgrat de Mar, S. Coop. C.L. “La Malgratenca”. Exp. B4102020000002
3.- Aprovar inicialment les bases reguladores específiques de la concessió de
subvencions en espècie, per a l’arranjament d’habitatges per a persones grans per
l'exercici 2020. Exp. B2202020000037.
4.- Aprovar les bases reguladores per a sol·licitar subvencions que estiguin
relacionades amb les línies i àmbits de treball de: Igualtat i Dona, Solidaritat i
Cooperació Internacional i Joventut. Exp. B2202020000051
5.- Donar compte informe intervenció relatiu al compliment de l’article 4.3 de la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Exp. F2902020000009
6.- Resolucions dictades per l’Alcaldia 1707 a 2054/2020.
7.- Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori
8.- Moció en contra de la revocació dels drets penitenciaris de les preses i presos
polítics, en suport de les persones represaliades i en defensa de l'Amnistia de totes
elles.
9.- Moció de denúncia de l’espionatge polític i per demanar aclarir els fets del
“Catalangate” presentada pel GPM ERC
10.- Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. - Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 16 de juliol de 2020.
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=20200813&punto=1
2. - Acceptar la donació efectuada per part de la cooperativa de consumidors de
Malgrat de Mar, S. Coop. C.L. “La Malgratenca”. Exp. B4102020000002
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=20200813&punto=2
Antecedents
L’Ajuntament de Malgrat de Mar, l’any 1991 va adquirir a la Cooperativa de
consumidors de Malgrat de Mar, S. Coop. C.L. “La Malgratenca” la part noble de
l’edifici del carrer Desclapers 18, concretament la part de la finca més antiga,
delimitada per les torres de guaita de 429,50 m2 per 33 milions de les antigues

pessetes més 1.014.164 de pessetes en concepte de plusvàlua. Actualment hi ha
ubicat un equipament municipal, concretament la Biblioteca.
Que en l’assemblea d’aleshores on es va decidir la venda de l’any 1991, també es va
acordar reservar la resta de la propietat per a fer front a eventuals deutes que no
quedessin coberts amb la venda de l’immoble principal, en el benentès, que en cas
que els deutes quedessin saldats, es cediria al poble de Malgrat de Mar gratuïtament
la resta de la propietat.
Aquest acord de la cooperativa de l’assemblea extraordinària del 11 d’abril de 1991,
fou ratificat posteriorment per les assemblees celebrades en dates 16 de juny de 2017
i 30 de novembre de 2018.
Per acord de junta de 30 de novembre de 2018 es va acordar la liquidació de la
cooperativa, i la donació de l’immoble del carrer Desclapers 12 a l’Ajuntament de
Malgrat de Mar, així com també la donació al mateix Ajuntament dels fons de reserva
destinats a educació i promoció de les cooperatives.
Aquest acord posa de manifest que l’Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses
derivades de la cessió de la finca, i es compromet a fer front a eventuals
problemàtiques que poguessin sorgir a causa de la donació, i exonera a la Junta actual
i a la liquidadora de qualsevol responsabilitat.
L’Ajuntament també es farà càrrec del pagament de la plusvàlua en cas que n’hi
hagués.
Mitjançant escriptura pública atorgada davant la Notaria de Malgrat de Mar, la Sra.
Maria Ángeles Santamaria Juan, protocol número 360 de data 11 d’abril de 2019 es
van elevar a públics els anteriors acords socials.
En data 31 d’octubre de 2019 el director dels serveis territorials del departament de
treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya ha resol qualificar
favorablement l’acord de dissolució pres a l’assemblea del dia 30 de novembre de
2018, i inscriure l’esmentat acord en el Registre de cooperatives de Barcelona
assignant-li en el full 63 l’assentament 10 corresponent a la dissolució de la societat.
En data 19 de febrer de 2020 la cooperativa de consumidors de Malgrat de Mar, S.
Coop. C.L. “La Malgratenca” “en liquidació” ha entrat instància a l’Ajuntament de
Malgrat de Mar oferint la donació del bé immoble del carrer Desclapers 12, així com
els fons de reserva obligatoris i el fons d’educació i promoció de les cooperatives, en
compliment dels acords presos a l’assemblea de liquidació.
Vist l’informe de la lletrada de l'Ajuntament de Malgrat de Mar de data 30 de juliol de
2020 que diu:
“Legislació aplicable
Consideracions jurídiques
Llei 12/2015, del 9 de juliol de cooperatives.
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals. Llei 39/15 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques

Llei 39/15 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
Instrucció de comprovació de valors dels béns immobles per al 2020.
Certificació descriptiva i gràfica del bé immoble.
L’article 28 del Reglament de patrimoni dels ens locals estableix que aquests tenen
capacitat jurídica plena per adquirir, posseir, administrar i disposar tota classe de béns
i drets.
Per la seva part, l’article 29 estableix que els béns i els drets es poden adquirir per
qualsevol títol, onerós o lucratiu, de dret públic o de dret privat, d'acord amb el que
estableixen les lleis.
L’article 31 estableix que l'adquisició de béns a títol lucratiu no és subjecta a cap
restricció. No obstant això, si l'adquisició comporta l'assumpció d'una condició, una
càrrega o un gravamen onerós, només es poden acceptar els béns quan el seu valor
és superior al d'aquells, la qual cosa ha de ser determinada per mitjà de taxació
pericial i ha de constar a l'expedient juntament amb l'informe emès pel secretari o pels
lletrats dels serveis jurídics de l'ens local.
El punt 2, del mateix article estableix que no es consideren gravàmens les inversions
que hagi de realitzar l'entitat local per donar la destinació d'ús general o servei públic
de la seva competència que, si s'escau, fixi el cedent. No obstant això, es consideren
gravàmens, als efectes esmentats, les reserves a l'ús general o al servei públic que
imposin els cedents dels béns en favor de l'ens local, derivades de prestacions que
aquest hagi de fer.
L’article 35 estableix que els ens locals poden adquirir béns mobles per ocupació en la
forma que estableix la normativa vigent.
És competent per acceptar la donació segons el punt 3, el president de l’ens local si és
incondicional, i la del ple, si hi ha condicions.
En el cas que ens ocupa, la cooperativa en fase de liquidació preveu la donació d’un
bé immoble, que es correspon a la finca del carrer Desclapers 12, i d’unes quantitats
econòmiques existents als comptes bancaris de la cooperativa que equivalen al 30%
dels fons de reserva obligatoris i al 10 % dels fons de reserva d’educació i promoció
cooperativa. Per tant, es tracta d’un donació d’un bé immoble i d’uns bens mobles.
En relació al bé immoble segons nota informativa del Registre de propietat de Pineda
de Mar, el bé immoble no té càrregues registrals.
Segons certificació descriptiva i gràfica el bé immoble té un valor cadastral a l’any
2020 de 201.452,10€, si li apliquem els coeficients correctors d’aquest any 2020
previstos per la instrucció de l’agència tributària, resulta que el coeficient corrector per
Malgrat de Mar, és de 2,52 (ús genèric), per tant dona un valor mínim fiscal de
507.659,29€.
La finca té dos arrendataris, amb contracte vigent fins el dia 30 d’abril de 2027, la
planta baixa està arrendada a Bohemi Malgrat S.L. com a Bar, una oficina que es troba

a la planta primera està arrendada a la Sra. Mònica Salazar Parga, com a despatx
professional.
A més, la cooperativa va signar un conveni de col·laboració amb l’organització de
consumidors i usuaris de Catalunya (OCUC) segons el qual, aquesta institució facilita
l’assessorament en matèria de consum unes hores la setmana a les oficines del primer
pis del carrer Desclapers 12, amb una vigència d’un any fins el 27 de gener de 2021.
Aquesta entitat no paga cap lloguer.
En els casos del arrendaments la cooperativa ingressa unes rendes provinents dels
contractes de lloguer, que ascendeixen en el primer cas a 11.400€/any i 3840€/any en
el segon cas.
L’Ajuntament un cop acceptada la donació s’ha de subrogar en la posició de
l’arrendatari i respectar la durada del lloguer fins al dia 30 d’abril de 2027, tal i com
s’ha condicionat a l’acord de la junta referida a la liquidació de la cooperativa.
Es considera que l’import de taxació mínim fiscal de l’immoble i els fruits que genera
són prou importants per poder acceptar la donació del mateix, ja que el valor del bé és
superior als condicionants que s’imposen.
En relació als bens mobles, segons informació aportada per la cooperativa en relació
als imports existents als comptes a data 31 de gener de 2020, hi havia un saldo de
59.835,45€, correspon un 40% d’aquests imports als fons de reserva obligatoris i als
fons de reserva per educació i promoció del cooperativisme.
Aquest import ateses les rendes que es reben s’ha incrementat a dia d’avui, per tant el
40% s’haurà de determinar en funció dels saldos que existeixin el dia que el Ple
accepti la donació.
Aquests imports caldrà destinar-los a temes de promoció o educació en el
cooperativisme.
En ambdós casos el valor del que es rep es substancialment superior a les condicions
que s’estableixen de subrogar-se en els lloguers i destinar els fons a un destí concret.
Conclusions
En virtut dels antecedents que s’han fet constar, procedeix que l’òrgan competent,
accepti la donació efectuada per part de la cooperativa de consumidors de Malgrat de
Mar, S. Coop. C.L. “La Malgratenca”, i per tant que s’integri a l’inventari municipal el bé
immoble del carrer Desclapers 12 amb caràcter patrimonial, així com els imports
corresponents dels fons de reserva obligatoris i d’educació i promoció de les
cooperatives que s’hauran de destinar a tals fins per part de l’Ajuntament de Malgrat
de Mar.
L’òrgan competent per acceptar la donació és el Ple Municipal.
Caldrà elevar a escriptura pública els acords del Ple que es facin, i procedir a la
inscripció al Registre de la propietat de la finca, així com l’addició de la mateixa a
l’inventari municipal amb caràcter de be patrimonial. Es respectarà la durada dels
lloguers fins a l’extinció dels contractes per transcurs del temps.”

Vista la certificació descriptiva i gràfica, la nota informativa del Registre i la instrucció
dels coeficients correctors de l’Agència tributària del 2020 per Malgrat de Mar en ares
a determinar els valors mínims fiscals.
Obert torn intervencions
Per acabar aquest punt, per finalitzar, m’agradaria destinar unes paraules
d’agraïment en nom de l’Ajuntament de Malgrat i posar en valor el treball de la
cooperativa tots aquests anys, des dels seus inicis fins a dia d’avui. Destacar la
dedicació de totes les persones que hi ha estat, malgrat la dificultat i la
disminució de socis que havien patit en els últims anys i tot i així han mantingut
l’entitat fins l’actualitat per acabar complint amb la donació que es porta a
plenari avui, en un acte que creiem que és de molta generositat cap al municipi
de Malgrat. Agrair també a la darrera junta directiva, que va ser encapçalada pel
ja difunt Sr. Monguilod i Forners, l’interès en el patrimoni social, que passés a
formar part del patrimoni públic de l’Ajuntament. També agrair la feina del Sr.
Curós, que sense la seva ajuda no hagués estat possible, ja que el tràmit que es
va iniciar va ser molt lent a nivell intern i amb la Generalitat. Es va haver de
trucar a tots els socis, n’hi havia més de 1500, un per un, i molts d’ells ja no
estaven entre nosaltres, i va fer un treball exemplar. I també agrair, per acabar, la
tasca realitzada a nivell jurídic, a nivell de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, per
haver sigut la Sra. Soto el vincle entre l’Ajuntament i la cooperativa tot aquest
temps i poder tenir l’expedient preparat per fer realitat aquesta donació que
creiem que és molt importat, en primer lloc pel patrimoni del municipi, i en segon
lloc perquè obre una porta a una futura ampliació de la biblioteca, fet que fa que
garantim el futur de la biblioteca durant molts anys i a més a més, coincideix que
d’aquí a dos dies celebrem el cinquantè aniversari de la biblioteca i això, poder
fer l’acceptació d’aquesta donació en el Plenari d’avui és un motiu de felicitació
per tots els malgratencs i malgratenques. Gràcies.
Sra. Ponsa. Bé, com ha dit el Sr. Mercader, els antecedents, potser em repetiré una
mica amb lo que vostè ha dit, però crec que és important fer-ho, ja que nosaltres
també hi vàrem ser part implicada, quan es va començar a treballar en aquesta
donació i com ha dit vostè, des del 1991, es ven una part de la cooperativa La
Malgratenca a l’Ajuntament, que és on hi ha actualment la biblioteca, i l’altra part de la
finca se la queden els socis per fer front a eventuals deutes sempre amb la voluntat de
cedir gratuïtament tota la finca, una vegada quedessin totes aquestes deutes
liquidades. En un primer moment, es va aturar el procés per evitar que la donació anés
a parar al fons de la Generalitat, tal com marcava la llei vigent llavors, perquè la
voluntat dels socis sempre va ser que la donació fos pel poble. A l’any 2015, quan
aquesta llei es va modificar, es va tornar a posar en marxa la tramitació de la donació i
per aquest motiu em va venir a veure el Sr. Curós, secretari de la cooperativa en
aquell moment, als espais d’Alcaldia, per informar-me de la voluntat que tenien els
socis de cedir la cooperativa, tal com s’havia dit sempre, a l’Ajuntament. I va demanar
si podíem ajudar a de quina manera es podia articular tot aquest tema amb la
Generalitat. Hi havia una feina important a fer a nivell privat i des de l’Ajuntament
sempre se’ls ha donat suport perquè poguessin fer els tràmits necessaris. Calia posarse en contacte amb tots els socis, com vostè ha dit, Sr. Mercader, hi havia més de
2000, i anar-los trucant per localitzar-los, ja que s’havia de convocar una assemblea

general per ratificar l’assemblea de l’any 1991 on deien que donaven la finca a
l’Ajuntament. Una vegada fets tots aquests tràmits, es porta a la Generalitat a inscriure
a registre. I aquesta donació, evidentment, és molt important per l’Ajuntament perquè
incrementa el patrimoni del poble i perquè és una finca emblemàtica on de ben segur
s’hi podran fer moltes coses. Sí que em repetiré amb els agraïments, però crec que és
important. No vull acabar sense agrair la implicació del departament de serveis jurídics
de l’Ajuntament. També especialment al Sr. Monguilod i al Sr. Curós per la seva
implicació personal. El Sr. Curós, gràcies a la seva insistència, hem pogut aconseguir
la finca restant de la cooperativa La Malgratenca. I evidentment, a tots els socis de la
cooperativa per fer aquesta donació.
Sr. Roger. Agrair, reiterar els agraïments als associats i a les persones, en aquest cas,
en Josep Curós, que vam tenir ocasió durant els dos anys de veure’l contínuament en
aquesta casa, intentant resoldre tots aquests entrebancs perquè com bé ha explicat
vostè, Alcalde, hi havia moltes persones associades que ja havien mort i per tant, ha
sigut una tasca d’anar encaixant peces i finalment avui arriba el seu final. I també, no
sé si n’ha fet esment, segurament sí, sinó doncs a banda d’aquesta donació de la
finca, també fer esment que hi ha una petita aportació econòmica d’uns 40.000 € si no
recordo malament, que han decidit que s’havien de dedicar a finalitats cooperativistes i
això crec que cal posar-ho en valor i fins al final han mantingut aquest esperit de
cooperativisme.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 6 d’agost de 2020.
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 6 de juliol de 2020, el Ple de l’Ajuntament,
per assentiment dels setze membres presents, acordà:
Primer. Acceptar la donació efectuada per part de la cooperativa de consumidors de
Malgrat de Mar, S. Coop. C.L. “La Malgratenca”, i per tant que s’integri a l’inventari
municipal el bé immoble del carrer Desclapers 12 amb caràcter patrimonial, així com
els imports corresponents dels fons de reserva obligatoris i d’educació i promoció de
les cooperatives que s’hauran de destinar a tals fins per part de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar, acceptant els condicionants establerts per la cooperativa i que s’han
fet constar a l’informe jurídic.
Segon. Afegir a l’inventari municipal el bé immoble de caràcter patrimonial del carrer
Desclapers 12 subrogant-se l’Ajuntament en la seva qualitat d’arrendatari del mateix
respecte els arrendaments vigents a dia d’avui i fins a la seva extinció per transcurs del
temps.
Tercer. Afegir a les arques municipals els imports dels saldos existents als comptes
bancaris de la cooperativa corresponents al 40% dels fons de reserva obligatoris i als
fons de reserva per educació i promoció del cooperativisme, d’acord amb el saldo
existent el mateix dia d’acceptació per part del Ple.
Aquests fons es destinaran única i exclusivament a la promoció i educació en el
cooperativisme.

Quart. Notificar aquests acords a la cooperativa de consumidors de Malgrat de Mar, S.
Coop. C.L. “La Malgratenca”, per tal de procedir a efectuar escriptura pública de la
donació realitzada, en el termini més breu possible.
Cinquè.- Notificar aquests acords a Bohemi Malgrat S.L, a la Sra. Monica Salazar
Parga com a arrendataris, i a l’organització de consumidors i usuaris de Catalunya
com a interessats.
Sisè. Facultar tan àmpliament com sigui necessari en dret al Sr. Alcalde per a la
tramitació i execució d'aquests acords.
3. - Aprovar inicialment les bases reguladores específiques de la concessió de
subvencions en espècie, per a l’arranjament d’habitatges per a persones grans
per l'exercici 2020. Exp. B2202020000037.
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=20200813&punto=3
Fets
Actualment prop d’un vint per cent del habitants de Malgrat de Mar formen part del
col·lectiu de gent gran, majors de 65 anys. Moltes d’aquestes persones volen seguir
tenint autonomia i no abandonar la seva llar però es troben amb limitacions
estructurals que dificulten el seu dia a dia.
L’ajuntament de Malgrat de Mar, de manera transversal entre diverses regidories, té la
voluntat de realitzar arranjaments en els habitatges de persones grans del municipi.
Per aquest motiu, l’Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Barcelona el recurs del
seu catàleg relatiu al programa d’Arranjament d’habitatges de l’Àrea de Cohesió
Social, Ciutadania i Benestar.
La present proposta de convocatòria de subvencions en espècie per a l’arranjament
d’habitatges per a persones grans té per objecte promoure l'autonomia personal i
millorar la qualitat de vida al domicili de les persones grans i de les persones amb
discapacitat, garantint les condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència
energètica mínimes.
Aquest objecte es materialitzarà mitjançant la prescripció i execució petites reformes
d'adaptació funcional als habitatges i la instal·lació d'ajudes tècniques, com poden ser:
- En banys, per afavorir l'accessibilitat i facilitar la higiene personal.
- En cuines, per millorar les condicions de seguretat i ús.
- De caràcter general, per facilitar la mobilitat i accessibilitat al domicili.
- Actuacions complementàries de millora de l'eficiència energètica dels domicilis.
Consideracions
Vist l’informe favorable emès pel Secretari municipal en data 6 de juliol de 2020.
Vist l’informe favorable emès per l’Interventor municipal en data 6 de juliol de 2020.

Normativa aplicable
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- 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.
- Llei 19/2014, de 28 de desembre, de Transparència
- Bases reguladores de les subvencions atorgables per l’Ajuntament de Malgrat de Mar
per a l’exercici 2020.
- Arts. 30 i ss. de les Bases d’execució del pressupost municipal 2020.
Obert torn intervencions
Sr. Serret. Actualment prop d’un vint per cent dels habitants de Malgrat de Mar formen
part del col·lectiu de gent gran, majors de 65 anys. Moltes d’aquestes persones volen
seguir tenint autonomia i no abandonar la seva llar però es troben amb limitacions
estructurals que dificulten el seu dia a dia. L’ajuntament de Malgrat de Mar, de manera
transversal entre diverses regidories, té la voluntat de realitzar arranjaments en els
habitatges de persones grans del municipi. Per aquest motiu, a diferència d’altres
sol·licituds que s’havien fet, i les bases avui per això les portem a aprovació, perquè
modifiquen un seguit de mecanismes i formes que hi havia fins a dia d’avui en
aquestes subvencions, la forma de treballar. És a dir, fins fa poc, les subvencions que
atorgava l’Ajuntament mitjançant aquesta subvenció que donava la Diputació era un
import econòmic per fer millores estructurals als habitatges. En aquest cas, com
explicàvem al principi, són unes bases que permetran, en forma d’espècies,
l’arranjament de l’habitatge i per tant, el que es farà és aquelles persones que ho
sol·licitin, que ja d’entrada els informo que tenim una llarga llista de sol·licituds en
espera, el que es farà és aquesta modificació estructural dels seus habitatges per tal
de millorar la qualitat de vida del seu domicili, d’aquestes persones grans i les
persones amb discapacitat, garantint les condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i
l’eficiència energètica mínima. Avui, com dic, el que portem a votació, aquestes bases,
permetran la millora d’instal·lacions tècniques, com els banys, per afavorir
l’accessibilitat i la higiene personal, les cuines, per millorar les condicions de seguretat
i ús, de caràcter general per facilitar la mobilitat i accessibilitat al domicili i les
actuacions complementàries de millora en l’eficiència energètica dels domicilis. La
proposta d’acord és:
LLEGEIX ELS ACORDS.
Sr. Ortin. Enguany, des de l’Ajuntament, tornem a portar a Ple aquestes bases de
subvencions en espècies per l’arranjament d’habitatges per persones de 65 anys o
més. De cara a la tramitació de les sol·licituds, la regidoria de serveis socials serà
l’encarregada d’atorgar l’ajut. La regidoria d’habitatge, per la seva banda, amb l’oficina
local d’habitatge, l’encarregada de realitzar la seva tramitació. Aquestes subvencions
s’emmarquen dins del programa d’arranjament d’habitatges de l’àrea de cohesió

social, ciutadania i benestar de la Diputació de Barcelona, objecte del qual és
l’adaptació funcional dels habitatges de les persones grans i la instal·lació d’ajudes
tècniques dirigides a l’afavoriment de l’accessibilitat en banys, en la millora de les
condicions de seguretat i ús a cuines, el facilitament de la mobilitat i l’accessibilitat en
caràcter general dins del domicili. I l’execució d’accions complementàries de millora de
l’eficiència energètica dins dels domicilis. Des de la regidoria d’habitatge valorem molt
positivament aquest recurs, de cara a donar resposta als diferents col·lectius de
persones grans que es troben en situació de vulnerabilitat amb motiu de la seva
discapacitat i grau de dependència o insuficiència de recursos econòmics,
circumstàncies aquestes que representen una dificultat seriosa pel desenvolupament
de les activitats de la vida diària dins la llar. Gràcies.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 6 d’agost de 2020.
Vista la proposta de la regidoria d’Acció Ciutadana, de data 6 de juliol de 2020, el
Ple de l’Ajuntament, per assentiment dels setze membres presents, acordà:
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores específiques de la concessió de
subvencions en espècie, per a l’arranjament d’habitatges per a persones grans per
l'exercici 2020 de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, i que consten com annexes en
aquest expedient.
Segon. Exposar l’expedient al públic durant un període de 20 dies hàbils en el BOP,
en el DOGC, web municipal i en el taulell d’edictes, als efectes de possibles
presentació d’al·legacions i suggeriments.
Tercer. Comunicar els presents acords i trametre còpia de les esmentades bases als
departaments afectats per tal les facin arribar a cada una de les entitats i associacions
que puguin resultar afectades.
Quart. Determinar que si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment
s’esdevindrà l’aprovació definitiva de les bases, sense necessitat de nou acord exprés,
entrant en vigor a la seva publicació.
4. - Aprovar les bases reguladores per a sol·licitar subvencions que estiguin
relacionades amb les línies i àmbits de treball de: Igualtat i Dona, Solidaritat i
Cooperació Internacional i Joventut. Exp. B2202020000051
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=20200813&punto=4
Antecedents
La finalitat d’aquestes bases específiques, és complementar la regulació establerta de
les Bases Generals de Subvencions de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, de les
regidories que formen part de l’Àrea de Qualitat de Vida: Igualtat i Dona, Solidaritat i
Cooperació Internacional i Joventut.

En aquestes bases es recull els requisits i especificitats per a sol·licitar subvencions
que estiguin relacionades amb les línies i àmbits de treball de: Igualtat i Dona,
Solidaritat i Cooperació Internacional i Joventut, dins de l’aplicació pressupostària i del
compliment dels criteris establerts en aquestes bases.
Les entitats sol·licitants de subvenció hauran de complir a més d’aquestes bases
específiques les bases Generals de Subvenció de l’Ajuntament de Malgrat de Mar i en
línia amb el Pla estratègic de subvencions 2020 -2022, de l’Ajuntament de Malgrat de
Mar.
Una vegada aprovades aquestes bases s’obre la convocatòria de presentació de
sol·licituds de subvenció en els àmbits anteriorment esmentats
Vist l’informe favorable de l’auxiliar tècnic de Joventut i del Cap d’Àrea i vist l’informe
també favorable d’Intervenció.
Obert torn intervencions
Sr. Zaldo. Només una proposta. En els criteris d’aprovament d’igualtat i dones, el punt
quart, diu el projecte d’activitats incorpora aspectes per la inclusió de la perspectiva de
gènere per tal de que això puntuï 5 punts. Estaria bé que l’Ajuntament facilités a les
entitats potencials de sol·licitar aquest tipus de subvencions, com es pot treballar per la
perspectiva de gènere, perquè és un tema complex i creiem que és positiu que es
faciliti la formació. Sobre les bases, això i prou. I aprofitar que s’aproven les de
cooperació per sol·licitar una reunió de la taula de solidaritat i cooperació amb
brevetat. Recordar que anteriorment s’havien establert amb una periodicitat de 3
mesos, sabem la situació actual i que ho dificulta tot, però sí que estaria bé que fos
prioritària a partir d’ara. I ja està, gràcies.
Molt bé, anotem aquestes propostes.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 6 d’agost de 2020.
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 6 de juliol de 2020, el Ple de l’Ajuntament,
per assentiment dels setze membres presents, acordà:
Primer: Aprovar les bases reguladores per a sol·licitar subvencions que estiguin
relacionades amb les línies i àmbits de treball de: Igualtat i Dona, Solidaritat i
Cooperació Internacional i Joventut.
Segon. Exposar l’expedient al públic durant un període de 20 dies hàbils en el BOP,
en el DOGC, web municipal i en el taulell d’edictes, als efectes de possibles
presentació d’al·legacions i suggeriments.
Tercer. Comunicar els presents acords i trametre còpia de les esmentades bases als
departaments afectats per tal les facin arribar a cada una de les entitats i associacions
que puguin resultar afectades.

Quart. Determinar que si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment
s’esdevindrà l’aprovació definitiva de les bases, sense necessitat de nou acord exprés,
entrant en vigor a la seva publicació.
5. - Donar compte informe intervenció relatiu al compliment de l’article 4.3 de la
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. Exp. F2902020000009
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=20200813&punto=5
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 6 de juliol de 2020, i que
literalment diu:
Primer.
El present informe s’emet en compliment de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, segons el qual:
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals
s’estigui incomplint el termini.”
I, segons el punt 4 de l’esmentat article:
“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local,
aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin
atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment
requerir la remissió dels informes esmentats
Segon. Terminis de pagament
De conformitat amb el que disposa l’article 3r de la Llei 15/2010, els terminis de
pagament estan establerts en 30 dies.
Tercer. Informació trimestral en relació als pagaments realitzats en el segon
trimestre de 2020.
D’acord amb els registres comptables de l’Ajuntament la informació relativa als
pagaments realitzats, durant el segon trimestre de 2020 és :

Pagaments realitzats en el trimestre

Pagaments realitzats durant el trimestre dins termini legal
Pagaments fora termini
Pagaments totals 2n trimestre

Període
mitjà de Nombre de
pagament pagaments
(dies)
11,43
11,43

1.157
5
1.162

Import total

1.717.673,28
34.254,83
1.751.928,11

%

98,0%
2,0%
100,0%

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

Factures o documents justificatius pendents de
pagament al final del trimestre
Pendent pagament al final del trimestre dins termini legal
Pendent pagament al final del trimestre foras termini legal
Pagaments totals 2n trimestre

Període
mitjà de Nombre de
pagament pagaments
(dies)
12,60
12,60

182
2
184

Import total

%

151.821,01
2.543,42
154.364,43

98,4%
1,6%
100,0%

Cinquè. Relació de factures respecte a les quals hagin transcorregut més de tres
mesos sense haver reconegut la despesa.
De conformitat amb el que disposa l’article 5.4 de la Llei s’informa al Ple de la
Corporació que consta, d’acord amb el registre de factures, que s’ha produït demora
en la tramitació del reconeixement d’obligacions, respecte als quals hagin
transcorregut mes de 3 mesos des de l’anotació en el registre de factures fins a la
seva aprovació., són :
Període

Factures o documents justificatius que al final del
m itjà
trimestre, hagin transcorregut més de tres mesos des de operacion
la seva anotació en el registre de factures i no s´hagin
s
tramitat els corresponents expedients de reconeixement pendents
reconeixe
de l´obligació

Número

Import

%

m ent

Despeses corrents en béns i serveis
Inversions reals
Sense desagregar
TOTAL

161,00
161,00

1
1

2.361,92
2.361,92

100,0%
0,0%
0,0%
100,0%

Sisè.
De conformitat amb el que disposa l’article 4.4 aquest informe s’ha de remetre als
òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit

territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts
d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
Obert el torn d’intervencions
Vull posar en relleu aquestes dades, del nombre mitjà de pagament d’11 o 12
dies, que vull posar en valor i agrair la feina de la regidoria de serveis econòmics
per tal de mantenir aquest ritme de pagaments en un 98%. Gràcies.
El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat.
6. - Resolucions dictades per l’Alcaldia 1707 a 2054/2020.
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=20200813&punto=6
7. - 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=20200813&punto=7
Obert el torn d’intervencions
Sr. Ortin. Informar des de la regidoria de joventut que el passat 1 de juliol, des de la
Diputació de Barcelona se’ns va informar de la concessió del recurs tècnic en el marc
del catàleg de serveis 2020, referent a equipaments juvenils municipals, de cara a
l’elaboració d’un pla d’usos per la creació d'un espai jove al municipi. Aquest estudi,
que respon a una demanda dels joves ja recollida dins del pla local de joventut 20192022 i tanmateix, serà una eina que permetrà orientar i definir els usos d’un futur
equipament jove, així com identificar els criteris bàsics que s’han de tenir en compte
pel seu bon funcionament, serà realitzat per l’empresa Iniciatives i dinàmiques
comunitàries S.L., amb un cost de 14.883 €, que subvencionarà la Diputació de
Barcelona. La previsió és que s’iniciï durant el proper mes de setembre i estigui
enllestit a finals del mes de febrer del 2021. D’altra banda, informar que el passat 8
d’agost es va posar en marxa una campanya de sensibilització per la gent jove en
l’espai d’oci nocturn amb motiu de la Covid-19. Aquesta campanya, que ve impulsada
per la Generalitat de Catalunya, ha estat posada en marxa per Creu Roja en diferents
municipis catalans i implica a les regidories de joventut, salut i seguretat ciutadana. Té
com a objectiu la prevenció i informació als joves en tot allò que té a veure amb el bon
compliment de les diferents mesures sanitàries i de salut pública en aquelles zones
d’oci nocturn on la seva presència resulta més habitual. En allò que respecta a
Malgrat, disposem de dos agents d’informació gestionats per Creu Roja, de cara a la
realització d’aquestes tasques, sempre en coordinació amb la policia local, en horari
de dimarts de 20h a 24h, dilluns i dimecres, dijous, divendres, dissabtes i diumenges,

de 20h a 1h. El perfil d’informadors és el de joves maresmencs de 20 a 30 anys amb
formació en temes de Covid-19, salut i interacció amb els joves. El cost d’aquesta
campanya és 0 per l’Ajuntament, donat que és la Generalitat qui s’encarrega de
subvencionar-la. La seva data de finalització està prevista pel dia 15 de setembre. En
allò que respecta a la regidoria d’habitatge, informar de la reunió del passat dia 23 de
juliol, entre l’Ajuntament i l’equip d’arquitectes contractat per l’INCASÒL de cara a la
posada en marxa de l’estudi que determinarà la viabilitat de tirar endavant la proposta
de construcció d’habitatge social a Malgrat. Durant la reunió es va parlar dels solars
disponibles per emplaçar habitatge públic i també es van exposar les dades que
constaten la creixent demanda d’aquest tipus d’habitatge. Un cop ja finalitzat l’estudi el
passat mes de juliol, la previsió és que l’INCASÒL anunciï abans de desembre si
finalment acaba tirant endavant la proposta. Finalment, informar de la nova campanya
que des de la regidoria vam posar en marxa el passat 29 de juliol, adreçada a la
captació d’habitatges buits per la borsa de lloguer social. Enguany, a més, hem
adreçat també aquesta campanya als habitatges d’ús turístic, donat que aquesta
campanya turística s’està caracteritzant per una caiguda considerable del turisme
arran de la pandèmia. Això està fent que cada vegada hi hagi més propietaris de pisos
que tradicionalment s’havien anat dedicant al lloguer estacional, vagin optant ara cada
cop més per fórmules més segures i estables de cara a l’obtenció d’ingressos regulars
derivats del lloguer, com és el lloguer anual. Que dins de la borsa, a més, ve aval per
les garanties de la Generalitat de Catalunya. Respecte a la realització de tots els
tràmits de manera gratuïta, l’assegurança multirisc de manera gratuïta, l’assegurança
de cobertura jurídica per impagament gratuïta, la tramitació de la cobertura de sis
mesos per lloguer, el seguiment de la relació contractual i bon ús de l’habitatge, la
possibilitat de gaudir de subvencions per a millores, IBI o d’altres. A canvi, des de
l’oficina local d’habitatge l’únic que es demana als propietaris que volen portar el seu
pis a la borsa és un contracte de 5 anys i que l’habitatge en qüestió estigui ubicat a
Malgrat i reuneixi les condicions d’habitabilitat necessàries per viure-hi dignament. Per
a més informació, cal adreçar-se a l’oficina local d’habitatge, carrer Segre número 1 o
bé trucar al telèfon 937619813. Gràcies.
Sra. Viñolas. Des de la regidora de serveis en el territori, es creu necessari reforçar la
campanya de neteja de pintades a les façanes, mobiliari i equipaments municipals. Es
fa una campanya de 365 hores d’operari, amb el furgó i a més a més els materials
específics necessaris per netejar aquests grafits seran ecològics i biodegradables, per
realitzar una campanya dels mesos, que volíem haver començat abans, però degut al
que ens ha passat, comencem ara al mes d’agost fins al mes de desembre. A més a
més, s’acompanyarà la neteja amb una conscienciació ciutadana i amb un reforç de
vigilància policial. Gràcies.
Sr. Serret. Des de la regidoria d’urbanisme i projectes urbans volem posar de manifest
que en Junta de Govern del 6 d’agost es va aprovar l’expedient de contractació de les
obres de remodelació de la plaça Fèlix Cardona i el seu entorn amb un preu de
129.115,52 €. Recordem que aquest projecte és un projecte per millorar i dinamitzar el
barri de Malgrat nord, realitzat per la Diputació de Barcelona. Inclou com una de les
accions més destacades, la remodelació de la plaça Fèlix Cardona per convertir-la en
un espai central del barri. Els veïns i veïnes del barri, recordem també, van ser els que
van proposar i votar en un procés de participació ciutadana, com serà aquesta
remodelació que es posarà en marxa un cop s’hagi adjudicat l’adjudicació d’aquestes
obres en l’empresa corresponent. Per altra banda, també volem posar de manifest des
de la mateixa regidoria que en Junta de Govern d’avui mateix, dia 13 d’agost, s’ha

aprovat la memòria valorada de les obres de millora de la plaça Pere III, situada a la
cantonada de l’avinguda del Carme amb el carrer Abat Oliva. La millora de la plaça
preveu ordenar l’espai perquè es pugui aprofitar més bé i crear noves zones de
jardineria i arbres. A més a més, també, recuperar el mobiliari urbà. També es crearà
un drenatge d’aigües de pluja i sistema de reg automatitzat. Es renovaran els jocs
infantils, es col·locaran uns de nous, adreçats a nens i nenes de 0 a 4 anys i la plaça
serà recondicionada per eliminar barreres i que sigui accessible per a les persones
que pateixen mobilitat reduïda. Per altra banda, també, explicar que s’aprofitarà
aquestes obres per millorar l’accessibilitat en l’entorn de la plaça, d’aquells passos de
zebra que permeten arribar-hi. Per tant, també, adaptar aquella zona perquè sigui més
accessible. Es preveu que les obres tinguin un cost de 74.242,66 € i es té previst un
termini de 2 mesos per executar-les. Per altra banda, també, des d’aquesta mateixa
regidoria, volem posar de manifest que vam aprovar en Junta de Govern del 31 de
juliol el projecte de millora del clavegueram del carrer indústria. Aquesta és una
demanada de l’associació de veïns del carrer Passada Girona, que el que preveu és la
renovació de la xarxa d’aigües fluvials del carrer Indústria, un tram del camí del Pla,
entre Indústria i Mediterrània. I el que pretén aquesta millora és, per una banda,
millorar la recollida d’aiguat tant del carrer Indústria però també millorant el que es
preveu en el carrer Girona. Es preveu que les obres de millora d’aquesta xarxa de
clavegueram tinguin un cost de 290.997,62 € i el termini d’execució d’aquestes obres
es calcula d’uns 4 mesos. Per altra banda, també volem posar de manifest per part de
la regidoria de salut, que malgrat que no s’ha portat a terme la festa major, sí que es
va arribar en consideració, després de parlar amb el banc de sang i teixits, que calia
mantenir la marató del bang de sang, però evidentment amb un format diferent per tal
de prevenir tota la seguretat necessària i que en comptes d’un dia, es va fer aquesta
marató durant 2 dies, el 7 i 8 d’agost, amb cita prèvia, sota el lema de “Malgratenc, ets
imprescindible”. Com sabem, la marató del banc de sang del mes d’agost de Malgrat
és molt important per la recollida de sang a Catalunya i per tant, agrair novament al
nostre municipi la solidaritat mostrada. No hem arribat als 300 habituals però sí que
reconèixer que 205 donants més 18 intents, per dir-ho d’alguna manera, per tant,
gairebé 230 persones que es van apropar per donar sang en el nostre municipi, en una
situació i en un context com el que vivim, és un reconeixement molt important de la
solidaritat que tenim com a municipi. I per acabar, doncs, des de la regidoria de serveis
socials, recordar que estem en període obert de sol·licituds de beques menjador i
beques de llibres. La beca de llibres escolars, com s’ha explicat, també pateix uns
canvis importants, tant en l’augment dotacional econòmic en els diferents cicles, tant
primària, infantil com secundària, i per altra banda, també en l’adquisició de material
no de llibres, de material tecnològic, que permetrà també adaptar-se a les noves
situacions que la situació de la Covid ens ha portat. Moltes gràcies.
També destacar dues notícies. Una que avui també s’ha aprovat per Junta de
Govern local la memòria valorada de la plaça Maristany, a Malgrat nord, per la
qual hi ha una renovació també del mobiliari urbà i s’adapten els desnivells de la
plaça perquè sigui tot una, que no hi hagi els esglaons actuals. I s’ha aprovat
aquesta memòria valorada amb aquests 30 dies d’exposició pública i després se
sol·licitaran aquestes obres. És una demanda veïnal des de fa molt temps i
també des de la regidoria d’urbanisme i barris hi ha estat treballant. I també, per
si no els hi ha arribat la notícia, hem obert la platja per gossos, ahir, de forma
oficial, després que s’hagués aprovat la modificació de l‘ordenança de civisme
sense que hi hagués cap al·legació. Convidar a tot aquell que tingui un gos a

que ara per fi pot gaudir de la temporada d’estiu en aquest espai per gossos,
sempre complint amb la normativa que està establerta.
Sr. Serret. Disculpi, Alcalde, m’havia deixat un punt important i que a més a més
algunes de les vegades algun portaveu de l’oposició també ens havia sol·licitat
aquesta informació. Penso que és important destacar que la Diputació ja ens ha
adjudicat 510.000 € pels danys del Glòria. 343.346,68 € per l’arranjament dels camins.
161.140,84 per la neteja i sanejament de les platges afectades pel temporal Glòria i
6.410,19 € per les hores extres de la policia local d’aquells dies d’emergència. Tot i
això, també fem un especial incís en que continuem treballant per continuar sol·licitant
tant a la Generalitat de Catalunya com al govern de l’estat que arribin aquelles ajudes
demanades i agrair a la Diputació de Barcelona aquestes subvencions que tant
esperem per poder recuperar aquells diners que hem destinat en aquestes millores
necessàries.
8. - Moció en contra de la revocació dels drets penitenciaris de les preses i
presos polítics, en suport de les persones represaliades i en defensa de
l'Amnistia de totes elles.
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=20200813&punto=8

MOCIÓ EN CONTRA DE LA REVOCACIÓ DE DRETS PENITENCIARIS DE LES
PRESES I PRESOS POLÍTICS, EN SUPORT A LES PERSONES REPRESALIADES
I EN DEFENSA DE L’AMNISTIA DE TOTES ELLES
El Tribunal Suprem ha revocat l’aplicació de l’article 100.2 del reglament penitenciari a
la presidenta Carme Forcadell. Malauradament, aquest fet escenifica un episodi més
que forma part de la causa general contra l’independentisme. Malgrat que la llei
estableix que és l’Audiència provincial la competent en relació als permisos i l’aplicació
del reglament penitenciari, en aquest cas el Tribunal Suprem hi ha intervingut de forma
contundent.
Un nou atac a la independència judicial a l’Estat Espanyol, que també podria tenir
efectes sobre la resta de presos i preses polítiques, perquè l'alt tribunal insisteix en
considerar-se competent per resoldre les concessions dels 100.2, malgrat no ho és.
De fet, l’Audiència de Barcelona ha acatat aquesta imposició del Tribunal Suprem,
apartant-se dels casos i enviant-los els recursos de la Fiscalia presentats contra el
100.2 de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, i Joaquim Forn.
En la mateixa línia la Fiscalia ha interposat diversos recursos contra el tercer grau
atorgat per les Juntes de Tractament. La interpretació impròpia que s’està fent del Dret
Penal i del Dret Penitenciari per part dels representants del Ministeri Públic i d´un
Tribunal Suprem que contravé la seva pròpia jurisprudència, ha comportat suspendre
directament el règim atorgat a les preses i presos polítics.

Davant d’aquest fet, rebutgem aquestes resolucions que només pretenen buscar
venjança contra demòcrates, que estan patint la repressió d’un estat demofòbic,
patriarcal, que persegueix ciutadans i ciutadanes que es manifesten pacíficament,
representants institucionals, i que vulnera els seus drets fonamentals de forma
insistent. Resolucions que demostren la voluntat de venjança contra la Presidenta del
Parlament, Carme Forcadell, així com la resta de preses i presos polítics, que de forma
successiva han vist vulnerats els seus drets, patint unes investigacions judicials i
policials indignes.
Davant la causa general contra l’independentisme, ens reafirmem en la necessitat de
treballar, des de tots els àmbits institucionals i ciutadans, per tal que la democràcia es
pugui fer sentir sense restriccions, amenaces, ni interferències judicials. Ens
reafirmem, novament, en expressar el suport a totes les persones que estan patint la
repressió a casa nostra. Ens reafirmem en la defensa del dret a l’autodeterminació i en
el nostre dret de lluitar per esdevenir un estat independent de l’estat espanyol. I
reivindiquem l’amnistia per a totes les persones que pateixen la repressió, entenent
que no se’ls pot atribuir cap decisió, actuació ni conducta que no s’ajusti a la
democràcia i a la seva essència, la que sempre defensarem.

Obert el torn d’intervencions
Sr. Roger. Aquesta moció és una moció de l’Associació de Municipis per la
Independència. Recordar, doncs, que aquest Ajuntament n’és membre fundador i que
des del seu inici en forma part. Tots hem vist aquestes darreres setmanes com els
presos i preses polítics han pogut guanyar un grau més de llibertat que els hi permetia
poder comunicar-se amb la ciutadania i expressar les seves idees polítiques i els que
argumentari de com veien la situació després de molts dies i nits tancats a la presó. I
molts sabíem que això era una situació difícil de pair o de suportar per aquest règim
del 78 que alguns malden tant per poder-lo sustentar quan estem veient que fa aigües
per totes bandes. Per tant, què han fet? Aquesta justícia que tant posen en valor el
que ha fet és canviar l’òrgan decisori de quin és el grau de llibertat dels presos, des de
fa poques setmanes, sempre s’havia decidit pel tribunal proper, el Tribunal Superior de
Justícia o l’Audiència provincial d’on era la presó, i per aquestes ganes de tallar tot el
que sigui l’expressió lliure d’aquestes persones, hem vist com s’ha dictat que ha de ser
l’òrgan que sentencia el que pugui dir si poden exercici un grau de llibertat o no. Per
tant, canviem les regles del joc al mig del partit quan es tracta de tapar la boca i de
tapar el dret d’expressió d’aquestes persones i per això creiem, tot i ser una moció
d’abast supramunicipal, val la pena que la gent sàpiga quin és el posicionament de
cadascun dels grups municipals d’aquest Ajuntament. Per no equivocar-me, perquè hi
ha diversos grups que han manifestat voler encapçalar també aquesta moció que va
presentar ERC, si no m’equivoco, JxCAT, la CUP, s’han manifestat favorables a
encapçalar aquesta moció. Per tant, contents des d’ERC que sigui compartit aquest
encapçalament. No sé si seria oportú que el Secretari llegís els acords. Com tampoc
havíem consensuat de quina manera fer-ho, seria una manera més neutral que ningú
prengués protagonisme.
El Sr. Secretari llegeix els acords.

Sr. Serret. Només dir, tal com ha exposat el portaveu d’ERC, hem sol·licitat
encapçalar aquesta moció que presenta l’Associació de Municipis per la
Independència, de la que en formem part i continuem representant al Consistori. Per
tant, una moció que a més a més demana el rebuig de la resolució de la denegació i
revocació de l’article 100.2 emès pel Tribunal Suprem contra els drets de la Presidenta
Forcadell com de les impròpies interpretacions que està efectuant el Tribunal Suprem i
fiscalia pel que fa als drets penitenciaris, doncs creiem necessari encapçalar-la, no
només donar-hi suport sinó encapçalar-la, i agrair també per una banda a ERC que
l’hagi entrat perquè malauradament no hem pogut arribar o entendre’ns per presentarla conjuntament i per tant, agrair que s’entrés com igualment agrair a la CUP que
també doni aquest suport als nostres companys i companyes empresonades i
represaliades.
Vista Moció presentada per ERC, JxCat i la CUP, el Ple de l’Ajuntament, per NOU
(9) vots a favor i 7 abstencions, Acorda:
Primer. Manifestar el rebuig tant de la resolució de denegació i revocació de l’article
100.2 emesa pel Tribunal Suprem contra els drets de la presidenta del Parlament
Carme Forcadell el passat 23 de juliol com de les impròpies interpretacions que està
efectuant el Tribunal Suprem i Fiscalia pel que fa als drets penitenciaris de les preses i
presos polítics, que comporten la suspensió del tercer grau atorgat pels organismes
competents i una greu restricció dels seus Drets i Llibertats Fonamentals.
Segon. Donar suport a totes les persones represaliades i exigir l’amnistia per a totes
elles, de manera que es posi fi a totes les causes judicials i les investigacions policials,
es faci efectiu el retorn de totes les persones exiliades polítiques i la llibertat dels
presos i preses polítiques.
Tercer. Com a representants electes de la ciutadania del nostre municipi, expressar el
compromís de continuar treballant per defensar la democràcia en totes les seves
expressions, així com la pluralitat i diversitat ideològica i la discrepància política,
sempre de forma pacífica.
Quart. Reivindicar, una vegada més, el dret a l’autodeterminació, dret polític
fonamental recollit en tractats internacionals.
Cinquè. Fer arribar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació
de Municipis de Catalunya, a L’Associació de Municipis per la Independència, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats i a la
presidència del govern espanyol.
9. - Moció de denúncia de l’espionatge polític i per demanar aclarir els fets del
“Catalangate” presentada pel GPM ERC
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=20200813&punto=9

Moció de denúncia de l’espionatge polític i per demanar aclarir els fets del
“Catalangate”
Recentment hem conegut que líders independentistes van ser espiats, a través dels
seus telèfons mòbils, entre l’abril i el maig de 2019 amb una aplicació anomenada
Pegasus. El president del Parlament, Roger Torrent, el diputat, exconseller d’Exteriors
i cap de l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, l’exdiputada i exiliada
Anna Gabriel, el director tècnic del Consell per la República, Sergi Miquel, el membre
de l’ANC, Jordi Domingo, són alguns dels noms que fins a dia d’avui han aparegut en
el marc de les investigacions.
Aquest programa, que va ser desenvolupat per la companyia israeliana NSO, sols es
ven a governs i cossos de seguretat amb l’objectiu de combatre el crim i el terrorisme.
Segons els dos mitjans de comunicació que van desvetllar la notícia, The Guardian i El
País, el programa va ser instal·lat a través d’una fallada de seguretat de WhatsApp, i
permet entre d’altres qüestions activar el control remot de la càmera i el micròfon,
escoltar converses, llegir missatges, accedir al disc dur, fer captures de pantalla o
revisar l’historial de navegació.
Tot fa apuntar, doncs, que aquesta operació ve dirigida des de l’Estat espanyol, i
segons algunes investigacions podria ser el CNI qui hi hagués al darrera. Un fet, que
de demostrar-se, seria molt greu, molt preocupant i impropi d’un estat democràtic.
Considerem que el govern espanyol hauria de ser el primer interessat en descobrir qui
hi ha al darrere i actuar amb conseqüència i acabar amb l’espionatge il·legal de rivals
polítics.
Aquesta és una mostra més que la causa general contra l’independentisme és ben
viva, i que la persecució constant contra el moviment democràtic independentista està
dirigida des de les clavegueres del règim del 78. Una guerra bruta que ha d’aturar-se, i
una necessària via política que ha de portar l’amnistia de tots els presos i preses
polítiques i el retorn de les persones exiliades polítiques, així com el necessari exercici
del dret a l’autodeterminació per decidir el futur polític com a poble.
Així mateix, representants al Congrés d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la
CUP, EH Bildu, el PNB, Més País, Compromís, el BNG i Unides Podem han denunciat
la gravetat d’aquests fets, i demanen al govern espanyol que investigui el cas i la
creació d’una comissió d'investigació.

INTERVENCIONS.
Sr. Roger. Aquesta sí que és una moció elaborada per ERC i que també compta amb
el suport de JxCAT per encapçalar-la així com amb la CUP. Aquesta potser ha quedat
una mica més desfasada en el temps, ja fa dies que es va saber que hi havia un
aplicatiu que els serveis d’intel·ligència de l’estat estaven utilitzant per seguir durant
molt temps, concretament entre abril i maig del 2019, aquesta aplicació Pegasus,
intervenia els mòbils de diferents polítics del nostre espectre català, com és el
President del Parlament, el diputat Ernest Maragall, l’exdiputada Anna Gabriel i també
el director tècnic del Consell per la República, Sergi Miquel, com també un membre de
l’ANC, en Jordi Domingo, i segurament molts altres que no s’ha arribat en profunditat a
esbrinar però segur que hi ha una llista molt més llarga. Hem de dir que això és una

filtració que ha tingut abast en altres àmbits també d’altres estats però que
curiosament l’estat espanyol s’ha centrat en aquest àmbit de la política catalana i de
l’independentisme. Hi ha hagut també els suports d’altres grups de diferents territoris
de l’estat, com els bascos del PNV i Bildu. També la gent de Més País i de Compromís
del País Valencià i del BNG i Unidas Podem han denunciat la gravetat d’aquests fets i
demanen al govern de l’estat que investigui el cas i que es faci la creació d’una
comissió d’investigació. Hem vist respostes en compareixences que, com sempre, són
respostes que no són convincents, almenys des del nostre punt de vista. Són
respostes de cara a la galeria i per justificar segurament una contractació o una
adquisició d’aquest servei que no correspon al govern actual sinó que ho han heretat i
recordo com aquí fa un parell o tres d’anys presentàvem una moció per poder declarar
persona non grata al llavors ministre de l’interior, Fernández Díaz, que segurament té
a veure amb aquestes qüestions de l’espionatge en els polítics catalans i d’aquests
aplicatius. Però entenem que el govern més progressista de l’estat ho ha de demostrar
i ha de ser transparent i quan hi ha qüestions que afecten al seguiment de persones
que són representants polítics de gent que els hem votat i que per tant, la
representació d’idees i ideals no es pot perseguir d’aquesta manera. Entenem que, tot
i com deia, això potser ja fa uns dies que s’ha anat parlant, però que la cosa ha quedat
diluïda i pensem que també és important que aquest país no permeti, l’estat espanyol
no es pot permetre el luxe, si realment vol avançar i vol mostrar-se com un estat que té
un govern de progrés, no pot permetre aquestes situacions que minven la qualitat
democràtica d’aquesta manera. Per tant, des d’ERC volem demanar la pronunciació i
el vot dels diferents grups de l’Ajuntament de Malgrat en aquest sentit.
Sra. Ponsa. Nosaltres li donem suport a aquesta moció i per tant el nostre vot serà
favorable.
Sr. Zaldo. Gràcies també companys d’ERC per aquesta moció i gent de JxCAT per
encapçalar-la. És un tema molt greu. És molt greu que això passi en un país que
s’autoanomena democràtic i és molt greu que el 2020 encara hi hagi aquestes
maneres de fer aquest seguiment a les maneres de pensar diferents o que puguin
trencar d’una manera o altra amb el règim del 78. És algo que sempre ha passat a
Espanya i que segueix passant ara. Jo, quan van sortir a la llum aquests fets, no vaig
poder evitar recordar quan el 2016 Antena3 treia una notícia fent-la veure com
d’exclusiva quan era un fet que mai s’havia amagat, explicant que dos abans el govern
veneçolà va envair un avió a Espanya per portar a Veneçuela a participar a uns
congressos i uns debats polítics a diferents membres dels sectors de l’esquerra
independentista, de l’esquerra espanyola, a l’esquerra regional de diferents espais de
l’estat i que temps més tard van ser diputades de la CUP com l’Anna Gabriel,
membres de Podemos a diferents regions de l’estat i que intentaven vendre una mena
de secta anti espanyolista quan realment l’únic que era, era un intercanvi de
posicionaments polítics i que a més a més s’havia anunciat, des de la CUP s’havia
anunciat en el seu moment, que participaríem en aquests fets. El que és preocupant
d’això, igual que també és preocupant d’aquest fet actual, és que darrere hi ha tota
una maquinària que per sistema espia, persegueix a persones, controla què parlen,
què busquen, què escriuen, amb qui es comuniquen, i això és, reitero, molt
preocupant. És molt dur. I tal i com diu també en aquesta moció, qui estava darrere de
tot això era la companyia israeliana NSO que es veu que només cedeix aquests
sistemes a governs. Per tant, està clar que qui hi ha darrere d’això és un govern, que
evidentment serà el govern de l’estat espanyol. I és molt greu. És molt greu i crec que

com Ajuntament democràtic que som aquí a Malgrat de Mar hauria d’haver-hi
unanimitat per condemnar aquest tipus d’actuacions.
Des del PSC votarem a favor d’aquesta moció. Com ha explicat el Sr. Roger, és
una problemàtica datada del PP i creiem que s’ha d’investigar fins al final per
depurar responsabilitats i el que calgui. Per tant, votarem a favor.
Sr. Roger. La veritat és que és d’agrair el suport del PSC. El que sí que entenc és que
quan un governa la institució que sigui, en aquest cas el govern de l’estat, seria bo que
no ens servís com excusa el dir hem heretat això, perquè realment quan un governa
en una institució, sigui la que sigui, està per transformar aquella realitat que no li
resulta democràtica com seria el cas d’aquest espionatge. Per tant, fer el prec que a
més a més de dir i realment, possiblement sigui així, perquè les dates ho corroboren,
que sigui una herència, que vostès siguin valents, en aquest cas el govern de l’estat,
com per poder transformar aquestes polítiques d’espionatge que no són dignes d’un
estat democràtic, els eliminin i vagin més enllà del que en aquest cas és dir hem
heretat això. Hi ha herències que no es poden acceptar i que s’ha de renunciar i s’ha
de trencar amb el passat i crec que amb aquestes pràctiques no hi guanyaran res si se
sap que es continuen mantenint.
Simplement constatava un fet. Simplement, no s’accepta i per això votem a
favor. S’acceptaria si hi hagués una abstenció o en contra, per tant, és un fet que
ha sigut heretat i que s’ha d’investigar i que ara té la responsabilitat l’actual
govern d’investigar-ho i, com ha dit, el govern més progressista que hi ha hagut.
Vista la Moció presentada per ERC, JxCat i la CUP, el Ple de l’Ajuntament, per
assentiment dels SETZE (16) membres assistents, Acorda:
Primer. Manifestar el suport al president del Parlament, Roger Torrent, al diputat,
exconseller d’Exteriors i cap de l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest
Maragall, a l’exdiputada i exiliada Anna Gabriel, al director tècnic del Consell per la
República, Sergi Miquel, al membre de l’ANC, Jordi Domingo, i a qualsevol altra
víctima de l’espionatge polític.
Segon. Rebutjar l’espionatge com a eina d’ús polític per vigilar rivals polítics i/o
càrrecs institucionals.
Tercer. Demanar al govern espanyol que obri immediatament una investigació per
conèixer si s’ha fet la compra del programa Pegasus i quin ús se n’ha fet d’aquest,
amb l’objectiu de conèixer si s’ha fet servir per espiar de forma il·legal rivals polítics, i
que es prenguin les mesures adequades per acabar amb la guerra bruta.
Quart. Demanar la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i del
ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per donar explicacions sobre els fets.
Cinquè. Traslladar aquests acords a les persones afectades, als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al
Ministeri de Defensa, al Ministeri d’Interior i al Govern espanyol.

10. - Moció dels GPM ERC, JxM, JxCat i CUP per la suficiència financera dels ens
locals.
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=20200813
La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat
de resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les
entitats i també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per les quals no estem
preparats.
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora,
l’administració més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les
nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova una vegada més en situacions
d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el país. Tant els
electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de servei
en benefici de les nostres respectives comunitats locals.
Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats
per afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures
urgents per a la recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en evidència la
fragilitat dels mitjans locals, la manca d’eines per afrontar-ho i l’escassetat de recursos
econòmics i financers per a poder assumir les solucions de futur amb garanties.
La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla
de despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a
les mesures d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al
cap dels anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert aquelles mesures han estat
els ens locals. El compliment dels objectius de dèficit, la limitació de l’endeutament,
l’aplicació de mesures econòmiques i financeres, s’han aplicat a les hisendes locals.
Però aquest compliment modèlic, no serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I
menys si no podem disposar ni tan sols dels propis recursos que els ajuntaments hem
acumulat gràcies a la bona gestió i en compliment de la normativa abans citada.
Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia
crisi sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures
efectives per la inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la
greu tensió que viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous
instruments legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a la
conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin les administracions locals de
cara al futur.
La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments
jurídics que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències

pròpies i els serveis impropis que es presten habitualment, i més en crisis com la que
estem patint. Al costat d’aquest principi, hem de reivindicar també l’autonomia local.
Més enllà de l’harmonització financera de totes les administracions i fixar en
coresponsabilitat les limitacions que corresponen, no se’ns poden imposar més tuteles
que ens limitin l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de ser de la
ciutadania, i que s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la pròpia ciutadana.
En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en l’ordenament
jurídic que obliguen als Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el Govern de l’Estat i la
FEMP van signar un acord, el passat 4 d’agost, per “contribuir des dels municipis a
desenvolupar una mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i polítiques de cures i suport a
la cultura” que es va plasmar normativament en el Reial Decret llei 27/2020, de 4
d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les
entitats locals. Les propostes que s’incorporen en aquest acord i en el posterior Reial
Decret Llei, malgrat que posen a disposició dels Ajuntaments recursos econòmics, ho
fan establint unes condicions que no s’adeqüen a les reivindicades del municipalisme
català. Enlloc de facilitar l’ús de romanents de tresoreria per a despeses generals per
part dels ajuntaments, se n'estableix la transferència voluntària de la seva totalitat,
com a préstec, a l'Administració General de l'Estat, que el retornarà en un termini de
quinze anys a partir de 2022. Com a contrapartida, s'habilita un crèdit extraordinari de
5.000 milions d'euros al qual només tindran accés, en proporció a l'aportació que facin
a l'Estat, els municipis que transfereixin els seus romanents, amb els riscos de
liquiditat que això els podrà comportar, flexibilitzant únicament la regla de la despesa
per a l’any 2020, i generant un greuge respecte als municipis que no disposen en
l’actualitat de romanents.
INTERVENCIONS.
Si voleu explicar el motiu de la urgència, Sr. Roger.
Sr. Roger- Gràcies, Alcalde. Bé, és sabut per tothom que en les darreres dates hi ha
hagut un acord entre la Federació Espanyola de Municipis i el govern de l’estat per tal
de que, afecta a les finances dels seus municipis, que afecta al seu superàvit i als seus
romanents de tresoreria. També és sabut que les darreres dates, tant l’Associació
Catalana de Municipis com la Federació de Municipis de Catalunya, així com Alcaldes i
Alcaldesses de diferents colors polítics i de ciutats i pobles de diferent població, de
diferents habitants, també s’hi han manifestat contraris i per tant, creiem que és bo que
la ciutadania i la gent de Malgrat sàpiga si els que Ajuntament, el seu govern, en
aquest cas, veu amb bons ulls aquest acord de la Federació Espanyola de Municipis
amb el govern de l’estat o fa pinya i fa gruix amb aquests altres Ajuntaments i
aquestes associacions municipalistes per tal que l’autonomia local hi surti guanyant. La
urgència ve justificada perquè això ha vingut més a prop del Ple, després de la junta
de Portaveus, que és l’espai que solem utilitzar per presentar mocions de cara al
proper Ple. D’això en fa ja 10 dies i en el curs d’aquests 10 dies han esdevingut tots
aquests fets que creiem que porten a motivar la urgència d’aquesta moció.

Per contestar. A mi em sap greu que vostès pressentin aquesta moció per veure
si el Govern està a favor o en contra d’aquesta decisió. Jo em pensava que
presentaven aquesta moció per emplaçar al govern de l’estat a flexibilitzar la
regla de la despesa, que presentaven aquesta moció per demanar al govern de la
Generalitat 150 milions d’euros l’any 2020, pensava que ho demanaven per
aconseguir aquests objectius. Me sorprèn que la seva motivació sigui que la
gent sàpiga si el govern està a favor d’aquest acord o no. Jo crec que diu molt,
doncs, de l’objectiu polític que té aquesta moció per vostè, que al PSC no li hagi
presentat aquesta moció, en canvi a JxCAT sí, quan és una qüestió que totes les
mocions que s’han presentat en aquest Plenari per defensar el superàvit de
l’Ajuntament les hem aprovat per unanimitat. Per tant, bueno, em decep en
aquest sentit que l’objectiu no sigui defensar tots aquests acords sinó un
objectiu polític. Però bé, ja donarem el nostre argumentari a la part de debat. Ara
estem en el motiu de la urgència i si algú no vol dir res, passarem a votar la
urgència.
S’aprova per unanimitat.
Sr. Roger, si vol presentar la moció.
Sr. Roger- Bé, com he dit, és ben clar l’objectiu. Ningú més que vostès, el Govern, és
qui ha de decidir què es fa amb el romanent i amb el superàvit de l’Ajuntament de
Malgrat i per tant, que aquesta moció política, evidentment, sigui el vehicle perquè la
gent i els veïns i veïnes de Malgrat sàpiguen quines són les intencions del Govern a mi
em sembla ben legítim, perquè hem vist situacions preocupants, entre cometes,
perquè vostè manifesta que totes les mocions que s’han presentat pel superàvit s’han
aprovat, i això és ben cert i crec que ens hem de felicitar com ens felicitarem si
realment el Govern de Malgrat no està d’acord en donar aquest romanent i aquest
superàvit a l’estat sinó que l’ha de gestionar des d’aquí, perquè vostès són els que
saben quines són les necessitats dels malgratencs i malgratenques i per tant, creiem
que és bo i que és necessari que sapiguem cap on va. I deia això perquè hem vist, per
exemple, la Sra. Colau, manifestant amb gran entusiasme que era contrària a entregar
aquest superàvit i en canvi hem vist fa poc el Sr. Collboni com començava a matisar.
Hem vist alcaldies com la de Sabadell i altres ciutats grans com comencen a matisar
aquesta posició contrària. Per tant, com és una decisió que s’ha d’acabar de prendre
amb la revalidació al Congrés i que aquest acord entre la Federació de municipis i
l’estat haurà també de passar pel filtre del Congrés per acabar de ser validat, aquests
matisos que comencem a veure en algunes ciutats que governa el PSC a mi per
exemple em preocupen per Malgrat. I per tant, crec que és bo que ens pronunciem
tots, què pensem que ha de fer aquest Ajuntament amb els estalvis que ha generat la
gent de Malgrat i que per la bona administració dels diferents governs que hi ha hagut
aquí, tenim aquests recursos que vostès han pogut utilitzar per fer un primer
emparament a aquestes dues situacions greus que hem tingut aquest any, però que
més enllà del que ha passat, tenim també uns mesos per endavant que poden ser molt
complicats i que si nosaltres tenim aquests recursos i els podem utilitzar amb allò que
creiem més necessari no és el mateix quer ens hagin de marcar les pautes. Per tant,
és clar que la llei Montoro ha de desaparèixer i que està a les seves mans, en aquest
cas dels partits majoritaris del govern de l’estat, fer-ho. I crec que els acords van en
aquest sentit i tant de bo el PSC continuï amb la línia de votar aquestes mocions de
manera positiva.

Sr. Serret. A mi m’agradaria aclarir, des de JxCAT, que aquesta és una moció que no
només presenta l’oposició sinó que presentem grups de l’oposició però també grups
del Govern i per tant, no és una moció per veure què n’opina el Govern sinó què
n’opinen tots els grups del Consistori, com també per defensar el que està defensant
aquesta moció, que és el romanent del nostre municipi. Per tant, aquells estalvis que
els malgratencs i malgratenques, amb el seu esforç, hem aconseguit tenir i per tant,
que els puguem destinar en allò que necessita el nostre municipi. Dit això, com a
grups, com a partits, evidentment no només en l’Ajuntament de Malgrat sinó en les
diferents institucions on ens toqui defensar això, com a JxCAT, com a partit demòcrata
ja hem fet fins i tot esmenes en aquest sentit en el Congrés. L’última el mes passat,
aprovada pels diferents grups del Congresos, no pels diferents grups sinó per diferents
grups, que el que demanava no només que es pogués gastar aquell 20% destinat a
serveis socials sinó que tots aquells Ajuntaments que tinguessin un superàvit com és
el cas de Malgrat, poguessin destinar-lo íntegrament en allò que consideréssim oportú,
sobretot en la reactivació econòmica dels nostres municipis i en l’àmbit social, i no
només aquest 20% que d’entrada ens han permès. I d’altra banda, com ja s’ha posat
de manifest, acabar amb aquesta limitació de la llei d’estabilitat pressupostària del
2012, de l’ARSAL i la llei Montoro que és la que durant tots aquells anys, en aquells
municipis que han fet les coses ben fetes, com en el cas de Malgrat, ens escanya amb
la contractació de personal, no ens permet continuar prestant els serveis de la màxima
excel·lència com podríem fer, intentant donar els serveis a la totalitat amb un municipi,
repeteixo, com el nostre, que té un superàvit com el que té i que ens permetria millorar
els serveis amb més capacitat de contractació i per tant també amb millora d’aquests
serveis. Ho dic perquè m’agradaria deixar molt clar, insisteixo, que entenc que una
moció que es presenta en un consistori és per, per una banda, aclarir els
posicionaments de cada grup i evidentment, en una majoria com es preveu que tindrà
aquesta moció, es pugui aprovar i per altra banda tiri endavant el fet de poder destinar
aquest superàvit que esperem que en el Congreso de los Diputados de l’estat
espanyol, que és on tenen aquesta competència els diputats i diputades i els grups
parlamentaris, no prosperi aquesta aprovació de la Federació de municipis.
Sr. Zaldo.
Sr. Zaldo- Bé, és un debat que ha sortit arrel d’una moció i el debat en si és a part de
qualsevol moció que es presenti, però crec que és un debat interessant que s’ha
encetat el fet que quan un grup de l’oposició presenta una moció, un dels objectius
importants és a veure quin és el posicionament del Govern i en especial, crec que és
important també destacar, del partit més votat a Malgrat de Mar que a més a més ha
augmentat en vots respecte l’any anterior. Per tant, és important. I és important en
especial perquè ens precedeixen vàries mocions, varius posicionaments, que ens han
decebut, pel que fa al PSC. I que esperàvem que anessin cap a un costat i han anat
cap a un altre. I per tant, doncs sí, quan es presenta una moció es fa, en gran mesura,
pensant en que pugui ser aprovada i a l’expectativa de què votarà el partit més votat
de Malgrat de Mar. Ens va decebre quan no van voler lluitar per la línia de P-3, ara fa
uns quants anys. Ens va sorprendre que no volguessin tirar endavant una resolució
aprovada per majoria de penjar la pancarta dels presos on li toca. Ens va sorprendre
tota la moguda que hi va haver en tallar l’aigua d’habitatges ocupats. Bueno, són
postures i posicionaments que per un partit socialista esperàvem unes votacions i van
ser unes altres. Per tant, sí, en aquest aspecte, entenc que els companys d’ERC
considerin que és important saber quina és l’opinió del PSC pel que fa a això i pel que
fa a qualsevol altre aspecte. I evidentment el que ha dit el Sr. Serret té tota la raó i no li

contradic en cap moment en que evidentment el que ens interessa d’aquesta moció i
per això es presenta per urgència és que realment es tiri endavant i es puguin assolir
els acords que plantegen. Però sí, és un aspecte que des de la CUP també tenim molt
en compte i a vegades és determinant per com redactem les mocions. A vegades
redactem les mocions perquè puguin ser aprovades, intentem ser el màxim de curoses
perquè sabem que ens separa una distància ideològica i volem que el partit amb més
representació a l’Ajuntament la vegi amb bons ulls i tot i així, moltes vegades no ho
aconseguim i hi ha d’altres que no, que presentem la moció tal i com considerem que
s’ha de tirar endavant i que esperem quin és el posicionament del Govern i del partit
més votat.
Gràcies Sr. Zaldo. Està bé que ratifiqui i vagi amb el mateix objectiu que ERC, la
CUP. Jo simplement, estem aquí, està clar, per fer política, a part de gestió, però
que s’argumenti la urgència per saber què opina el Govern és el que m’ha sobtat
bastant. Pot ser un argument, pot ser un objectiu, però jo crec que el principal és
que s’aprovin aquests acords i no pas per veure què fa un Govern. No entraré en
el debat de que vostès esperaven que el PSC votés en algunes mocions, de fa,
què estem parlant, 4 anys? 3? Nosaltres tampoc esperàvem la CUP que votés
certs punts o certes mocions i les va votar. No entrarem a recordar ni en debat
perquè crec que a partir del 2019 hi ha una nova etapa i crec que això en principi
no ajuda a refrescar la mentalitat política que s’hauria ja d’haver refrescat i no
anar a 4 o 5 anys enrere. El posicionament del PSC la veritat és que ens
enorgulleix que esperin tant aquest posicionament. El posicionament serà
favorable, en aquesta moció. Per què? Seguint amb la línia de coherència amb
les altres mocions, jo vull recordar els acords que s’aproven en aquesta moció
perquè qui ens escolta sàpiga què s’aprovarà en aquesta moció, perquè crec
que ara no ho saben i perquè sí que volem fer precisions que a nivell de l’acord
que s’ha arribat amb la Federación Espanyola de Municipios i el govern de
l’estat, és un acord que és voluntari. Per tant, si tenim voluntat podem donar
aquest superàvit i si no el tenim, no. És una qüestió voluntària. També és una
qüestió que hem de ser honestos, que millora la llei Montoro. No és difícil de
millorar, la llei Montoro, però la millora. Hem de recordar que del superàvit,
nosaltres estem demanant disposar del 100%. És cert que fins ara, amb la llei
Montoro, no podíem ni disposar d’un 1% per temes socials i econòmics i que
aquest govern progressista de l’estat ha fet fins un 20%. Però votem a favor
d’aquesta moció perquè creiem que no és suficient, que es queda molt a mitges
aquest acord i el que seguim defensant és que el superàvit sigui el 100% pels
Ajuntaments i que el puguin destinar no només a obres sostenibles sinó que es
pugui destinar a qualsevol matèria. I sobretot, doncs ara, amb la crisi del Covid
que ens trobarem i que necessitarem aquests diners. A part d’això, també
aquesta moció emplaça al govern de l’estat a flexibilitzar la regla de la despesa,
és el que hem estat demanant des que hi ha la llei Montoro i ho seguirem
demanant. Reclama doncs que puguem disposar del superàvit 2019. Un altre cop
demanem el mateix. Instem també al Govern de la Generalitat i concretament al
Sr. Vicepresident d’economia, el Sr. Aragonès, que doti d’un fons mínim de 150
milions d’euros l’any 2020 i 150 milions d’euros més l’any 2021. Ho instem a la
Generalitat de Catalunya, per això també estem a favor. I també s’apel·la al
Govern de la Generalitat, un altre cop al Sr. Aragonès, que conjuntament amb les
entitats municipalistes, les despeses que haguem de fer front els Ajuntaments
per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans
de desconfinament, que aquestes despeses es quantifiquin per també fer

aquesta despesa, aquesta compensació econòmica als Ajuntaments. Per tant, no
podem fer altra cosa que estar d’acord i seguir amb la mateixa línia de
coherència que hem estat com fins ara, per això ens sabia greu l’objectiu que
tenien i que no ens ho hagués vingut a traslladar al PSC perquè crec que, bé, en
podríem haver parlat i potser no hauria calgut tant de debat i s’hagués pogut
aprovar més ràpidament en aquest sentit. El vot serà favorable.

Vista Moció presentada per ERC, JxM, JxCat i la CUP, el Ple de l’Ajuntament, per
assentiment dels SETZE (16) membres assistents, Acorda:
Coneixedors de què el Reial Decret Llei 27/2020 ha de passar el tràmit parlamentari,
els grups municipals d’ERC, JxM, JxCat i la CUP al Ple de l’Ajuntament de Malgrat de
Mar, eleven l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Malgrat de Mar a l’acord signat per la
FEMP i el Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a
desenvolupar una mobilitat sostenible, l’agenda urbana i polítiques de cures i suport a
la cultura”, i instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a recollir les
reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció, tot i garantint
el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb
una dotació mínima a fons perdut de 5.000M€.
Segon. Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a
modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les
administracions locals en la resposta a la present crisi.
Tercer. Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals
puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinarlos a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats
locals. A la vegada, que es garanteixi l’accés dels ens locals que no tinguin aquesta
possibilitat al crèdit estatal extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i
social de les entitats locals i evitar, d’aquesta forma, municipis de segones velocitats.
Quart. Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari
incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150
milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de
donar resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les mesures
necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials
que ha generat la pandèmia.
Cinquè. Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament
amb les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les
administracions locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves
regulacions i plans de desconfinament que s’han regulat durant aquests mesos.

L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la corresponent línia de compensació
econòmica a les administracions locals d’unes despeses que no els corresponen.
Sisè. Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la
Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol
nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i
econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries.
Setè. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament
de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat
Espanyol, a la FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus
grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana de
Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per a poder fer el
seguiment del suport de les mesures proposades en les administracions locals del
nostre país.
11. - Precs i preguntes
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200813&punto=11
Obert el torn d’intervencions
Sra. Ponsa. Per què i quines causes han fet prendre la decisió del canvi d’ubicació de
la platja de gossos. Vull recordar que l’any 2018, nosaltres, l’anterior Equip de Govern,
ja vàrem demanar una ubicació i ara aquesta ubicació vostès l’han canviat i volia saber
el perquè i quines causes han fet prendre aquesta decisió. Una altra de les preguntes
seria que, com no tenen previst fer cap acte de festa major, els diners de la partida de
festa major si ja saben on aniran destinats. I l’altra pregunta era els arbres que hi ha al
passeig marítim, aquests arbrets tan petits que hi ha i que fan tan poca ombra, si ja
saben quan els traspassaran o què faran amb ells ben bé. De moment no tinc cap més
pregunta, gràcies.
Jo li responc les causes del canvi de zona. Aquest canvi va ser aprovat ja fa
molts mesos pel pla d’usos de platja. Potser farà, gener o febrer. El canvi, per
què? Un, l’aparcament el té just davant. Amb l’altra ubicació haurien d’aparcar a
uns metres més enllà perquè hi ha l’aparcament de la fàbrica, i per tant, l’accés,
han de creuar uns metres de platja per arribar-hi. Per tant, és millor
l’accessibilitat en aquest sentit. Hi ha menys banyistes en aquella zona que no
pas la zona que vostès pretenien i per tant, creiem que podia tenir un impacte
per a les persones que anaven en aquella zona molt menor que no pas si
s’hagués fet en aquella part. Una altra part que també ens creava dubtes és que
podia ser molt arran de Malgrat centre, que on hi ha una platja per gossos no hi
ha bandera blava i no volíem posar en perill aquesta distinció. I finalment creiem
que la ubicació és, amb aquestes decisions, compleix els mateixos objectius que

si hagués estat a l’altre cantó. Aquestes han sigut algunes raons per les quals
hem canviat la ubicació de la platja per gossos. Pel que fa als arbres,
Sra. Ponsa- Bé, per enllaçar-la, perquè després no perdem el fil. Pel que fa a la
bandera blava, nosaltres sí que ja havíem previst que fos una distància necessària per
no perdre la bandera que tenim. I a banda d’això, sí que volia saber si hi ha algun
informe de medi ambient, perquè en aquesta nova ubicació no sé si corren perill les
hemòfiles i per tant, no sé si tenen un informe de medi ambient dient que no corren
cap perill aquestes plantes.
Jo el que li puc dir és que si corressin perill hi hauria un informe de medi
ambient. Si no hi és que no corren perill. La zona està vallada, està a uns metres
de distància per tant, perill no corren. Per tant, no existeix informe. Hi ha informe
si hi hagués perill. Pel tema dels arbres, o arbrets o com els vulgui qualificar, ho
vam explicar en una notícia que va sortir a la web de l’Ajuntament amb tota mena
de detalls de fa, era una partida econòmica que ja estava prevista, per tant, no ha
generat cap sobrecost. És cert també, en honor a la veritat i l’honestedat, que els
arbres que anàvem a posar allà finalment no eren en les mateixes condicions
que s’han posat, perquè sinó no dius que posaràs uns arbres que faran gran
ombra. Però nosaltres, a diferència d’altres, no donarem les culpes als tècnics
sinó que assumim la responsabilitat els polítics de torn i en última, l’Alcalde. Per
tant, no són els arbres que estaven planificats però tampoc creiem que sigui una
barbaritat haver posat uns arbres que no han generat cap mena de sobrecost,
que estan de forma temporal i que està previst traslladar-ho a mitjans d’octubre
per aquells arbres que han estat malmesos pel temporal Glòria i per certes
circumstàncies que es van malmetent durant aquest temps. Tipus d’arbres i tot?
Això ho han decidit els serveis tècnics, que són els que entenen de tipologia
d’arbrat. I l’altra pregunta, sí, Sra. Borrell.
Sra. Borrell- Gràcies, bona tarda. Sobre la pregunta de la partida de festa major, he
de dir que és cert, es va anul·lar els actes de festa major a causa de la situació que
vivíem i que estem encara vivint amb un alt risc de contagi de transmissió comunitària.
Això no vol dir que es deixin de fer activitats i que programem actes culturals. Per tant,
la partida es manté i puc avançar que avui mateix s’ha aprovat per Junta de Govern un
seguit d’activitats que començaran a partir del dia 21. Alguns d’aquests actes estaven
previstos per la festa major i s’han repensat i que també els duran a terme artistes
locals, gent de Malgrat. I per tant, la partida es manté i podrem gaudir també els caps
de setmana de diferents activitats culturals.
Sra. Ponsa. Bueno, doncs me n’alegro que es facin actes de festa major tot i que sigui
fora de la festa major. Podrien haver-les pensat un parell de setmanes abans perquè
llavors ho haguessin pogut incloure a dins d’aquests dies que són quan els
malgratencs i malgratenques gaudim de la nostra festa major, però bé, sí que suposo
que ja ens explicaran quins actes són i en què consisteixen i suposo que ja faran prou
propaganda perquè la gent puguem gaudir de tots aquests actes.
Sra. Borrell- Sí, evidentment es farà aquesta difusió properament. Com dic, avui s’ha
aprovat per Junta de Govern, per tant, no ho podíem anunciar aquestes activitats, però
sí que ja està tot preparat i està previst perquè la gent pugui saber amb temps suficient
també per fer la reserva d’entrada que serà necessària per assistir a la majoria
d’aquests actes. I per tant, esperem que se’n pugui gaudir amb tota seguretat.

Sr. Serret. Bé, com a responsable de salut al municipi, Sra. Ponsa, li haig de demanar
si us plau que no frivolitzi amb la suspensió de la festa major. Ho ha fet també amb
diferents post i twits del seu compte personal i per tant, per això li demano
personalment que no frivolitzi. Acaba de repetir celebrem que facin actes de festa
major. La regidora el que ha explicat és que actes previstos per festa major, actes
previstos amb seguretat, amb prevenció, pensats ja amb la situació de la Covid i per
tant, no pensats a posteriori, sinó que ja en roda de premsa que va fer l’Alcalde i la
regidora de cultura, ja van avançar que si la situació millorava, hi hauria actes
culturals. I així es portarà a terme. Perquè des de salut, i aquell mateix dia, li recordo
que el President de la Generalitat sortia en compareixença exposant la situació.
Malgrat ha suspès la festa major per seny, per seguretat, per prevenció, igual que
molts d’altres municipis. Sense anar més lluny, el veí. Blanes, Lloret, li puc donar un
llarg etcètera. Granollers. Mollet. Pineda de Mar, que avui anunciava modificació
d’actes. Per què? Perquè no és el mateix anunciar una festa major amb la gran
afluència de gent que ve i per tant, afavorir i intentar promoure que la gent vagi a actes
de festa major del municipi veí és una temeritat pel nostre municipi, pel contagi de la
Covid en el nostre municipi. I per tant, li demano si us plau que col·labori en aquest
sentit com a representant i cap de l’oposició que és, li demano si us plau que
mantingui aquesta serenitat, aquesta forma de fer que sé que vostè si vol pot tenir i
que per tant, treballem conjuntament per l’erradicació d’aquesta pandèmia que ens
afecta a nivell mundial. Per tant, deixi de repetir que no fem la festa major per poques
ganes, perquè realment, vostè ha estat asseguda al Govern, sap la importància que té
per un municipi realitzar una festa major i per tant, què més voldríem cadascun de
nosaltres estar en una situació normal per poder realitzar actes de festa major que
s’han treballat durant molt de temps, molt ben pensats per poder compartir amb els
nostres vilatans i vilatanes, conciutadans, amics, familiars, etc. I viure un dia de Sant
Roc, una festivitat de Sant Roc com ens agrada a tot si totes a l’estiu. Dit això, l’esforç
que hi haurà per part del Govern i per part de la regidoria de cultura especialment,
garantint els criteris de seguretat que el PROCICAT també ens recomana, hi seran
totes i cadascuna. Però vostè estarà amb mi que no és el mateix promocionar un acte
fora de la festa major que un acte de festa major, que vostè també sap la gran
afluència de gent que habitualment té, i la gran afluència de gent que quedaria fora
d’aquests actes. Perquè no és el mateix, repeteixo, un acte de festa major que un acte
de petit format a nivell cultural, que evidentment també hem de mantenir la cultura
segura, sí, però recordem que malauradament, hi ha moltes persones que no
col·laboren en aquesta seguretat i pe tant, hem de garantir aquests criteris que vénen
marcats pel PROCICAT, per les conselleries de salut, de la Generalitat i del mateix
municipi, perquè hem de garantir que hi hagi el màxim de prevenció en el contagi.
Sra. Ponsa. Bé, veig que l’interessen els meus twits. Frivolitzar? Mai. La seguretat i la
salut davant de tot, això per descomptat. Hi ha moltes formes de fer actes culturals. El
que volem és que la cultura no es perdi. I evidentment, les formes no les perdo mai. Si
vostès volen que els hi donem un cop de mà, aquí estem, podem comptar amb
nosaltres pel que faci falta. Això és evident. Però dir, quan he fet una pregunta d’en
què destinaran els diners de la festa major, en que frivolitzo, doncs em sembla que
això està fora de context. I per tant, sé que vostès estan fent un gran esforç, estic
seguríssima, no ho dubto que des de la regidoria de cultura s’està fent aquest esforç i
com ja li dic, mà estesa, pel que necessitin, aquí estem nosaltres també, sempre i
quan es facin actes, com vostè diu, amb seguretat i salut, com sempre penso que ha
sigut i sempre per davant aquesta premissa i més ara amb la pandèmia que hi ha.
Penso que tothom és prou conscient per fer les coses d’aquesta manera.

Sr. Serret. Agraïm aquesta mà estesa, Sra. Ponsa. Quan li dic que frivolitza li dic
perquè he vist missatges seus convidant a la ciutadania o dient menys mal que el
municipi del costat tenim festa major i aquí no. Per mi això és frivolitzar. Si a vostè no li
agrada que li digui em sap greu, però sí que li diré que tenim la consciència molt
tranquil·la d’haver suspès la festa major. La responsabilitat, com li he dit al principi, és
de l’Alcalde i com a màxim responsable de salut del municipi també per part meva i per
tant no em cauen els anells a l’hora de prendre aquesta decisió, que ha sigut
col·lectiva de tot el Govern, com li he avançat a principi, a la resta de municipis del
voltant, governats per diferents colors polítics. Per tant, això va més enllà de governs,
de colors, perquè és una crisi d’epidèmia mundial i per tant, per això li demanava com
a cap de l’oposició, com altaveu que vostè també té en el moment que parla per un
micròfon, en el moment que twuiteja, en el moment que està comunicant, que entre
tots garantim aquesta seguretat, col·laboració constant. Agraeixo que doni la mà
estesa, evidentment jo la tindré en compte i evidentment segur que en actes de cultura
que puguem, perquè evidentment no hi podrà anar tothom, per tant, haurem de
compartir i ser solidaris en no apuntar-nos a tots els actes perquè també hi pugui anar
altra gent, però en aquells que coincidim, segur que en podrem gaudir igual que al mes
de juliol es van fer diferents actes de petit format i igual que en la resta d’aquesta
programació d’activitats que, com es va anunciar a la roda de premsa de la suspensió
de la festa major, puguem continuar gaudint perquè hi hagi cultura en el nostre
municipi i aquelles persones que també en viuen, per poder difondre la cultura, també
tinguin aquesta oportunitat, igual que es va fer amb el festival Murmuris, amb artistes
de km 0.
Sra. Ponsa- Doncs evidentment, mà estesa com li he dit i no es preocupi que si els
actes estan molt plens, evidentment nosaltres som els primers que hem de cedir el
nostre lloc perquè la ciutadania hi pugui participar i gaudir d’aquests actes. Gràcies.
Sra. Martínez. En primer lloc, una pregunta per la Sra. Viñolas. Abans, amb l’exposició
anterior que ha fet, sobre la neteja de pintures i grafits en locals públics i mobiliari urbà,
també ha fet referència a que s’ha començat una campanya de conscienciació per la
ciutadania. He pogut veure, a través de les xarxes, que sí que s’havia començat la
neteja, però no he vist res sobre aquesta campanya de conscienciació, si me’n pot fer
cinc cèntims, quan tingui un moment. Si vol contestar-me?
Sra. Viñolas- Bé, s’està treballant el projecte i en breu es començarà a treballar. Lo
que passa és que és el mes d’agost i tots sabem com funciona el mes d’agost i no
podíem començar-ho. Per tant, hem començat amb la neteja i es farà la sensibilització
i la vigilància per part de la policia, com he explicat abans.
Sra. Martínez- Més que res perquè és important fer les dues coses al mateix temps, ja
que així la gent pot visualitzar el que estem fent, el que estem gastant dins del que és
el pressupost de l’Ajuntament. Ha dit que són 365 hores, que suposo que potser
s’acabaran abans que comenci la campanya.
Sra. Viñolas- No necessàriament perquè normalment es feia des del mes de maig fins
al mes de desembre, i hem començat ara al mes d’agost.
Sra. Martínez- Ho dic perquè hi hagi una repercussió d’aquesta campanya amb lo que
la gent pugui visualitzar de la neteja, més que res per això, és la meva opinió. Per altre
cantó, gràcies Sra. Viñolas. Després, una altra pregunta, ens han fet arribar uns veïns

la preocupació, que també és una preocupació nostra, sobre l’estat de les mines de
Can Palomeres i el seu entorn. Hem pogut veure in situ i per fotografies que ens han
enviat, l’estat actual de les entrades d’algunes mines, on s’hi acumulen una gran
quantitat d’estris que sembla que algú hi passi la nit o el dia i també molt de residu.
També recalcar que la zona aquesta és la més propera a la N-II, on s’aturen els
vehicles, i també s’hi troba molta escombraria. Ens agradaria, des del nostre grup, si
ens podria fer cinc cèntims sobre la situació dels diferents projectes que s’han engegat
a la zona de les mines i sobretot si poden prendre mesures en el tema de la neteja i la
cura de l’espai.
Si vol seguir amb les preguntes...
Sra. Martínez- Em queda la reflexió, que amb les mascaretes i les posicions que estem
actualment al Ple, de vegades les coses no queden prou clares. Abans ha fet vostè
referència sobre la pregunta de la Sra. Ponsa, de les hemòfiles, si corren o no perill,
m’ha estranyat perquè jo he entès que no hi havia informe perquè no corren perill.
Entenc que si se suposa que no hi ha un perill d’alguna cosa ja no cal fer informe o les
coses les decidim perquè hi ha un informe previ? Gràcies.
En qüestió d’informes no entrarem en debat, tampoc, però l’informe de medi
ambient, en principi, si una platja per gossos, en aquest projecte en concret, no
té cap afectació de medi ambient, no fa falta demanar un informe a medi
ambient, perquè ens corrobori que no té efecte en el medi ambient. Tindria
afectació si els gossos corressin per sobre de les hemòfiles. Medi ambient, en
aquest sentit, no ha tingut la competència perquè no hi ha cap afectació a nivell
de medi ambient. Si hi hagués hagut un informe negatiu de medi ambient,
perquè primer nosaltres haguéssim fet el pensament que hagués anat a un altre
lloc o el que sigui, però ja ho he demanat.
Sra. Martínez- Perdoni, és que amb les mascaretes costa a vegades entendre.
Ah, val. No, que no hi ha informe de medi ambient perquè en principi la platja per
gossos no té cap afectació amb medi ambient.
Sra. Martínez- Ho entenc, estic amb vostè, però això ho decidim després d’un informe
de medi ambient on digui que no hi ha cap afectació per part d’ells.
Però és a dir, jo crec que en els projectes, és com si fem una plaça o instal·lem
un joc, poso com exemple, de 30000 € a la platja, i no demanem informe de medi
ambient. Cal un informe de medi ambient per posar un joc de 30000 € a la platja?
Sra. Martínez- Segons on el posem, no?
Clar. Doncs el mateix amb la platja de gossos, com no hi ha afectació, doncs no
hi ha informe.
Sra. Martínez- No, més que res perquè el joc és una cosa immòbil a la platja i els
gossos tenen la capacitat de saltar, brincar, jugar.

No, però l’espai està vallat, està delimitat. Té una passera d’entrada i sortida, per
tant, no hi ha afectació.
Sra. Martínez- D’acord. I sobre la pregunta del tema de les mines de Can Palomeras?
Sr. Serret. Bé, entenc Sra. Martínez que fa diferents preguntes en una mateixa i per
tant, miraré de respondre el que jo pugui i si hi ha alguna cosa que ha de respondre la
Sra. Viñolas o acabar de complimentar, m’acaba de fer la pregunta. Entenc, quan diu
els projectes, es refereix per una banda la catalogació de bé local. Per l’altra, el pla
especial que s’havia iniciat i en el que des de la regidoria d’urbanisme s'hi ha anat
treballant, especialment durant els mesos de la pandèmia, que han permès redactar
projectes des del teletreball i en el que esperem ben aviat, per no dir al setembre,
poder portar a aprovació aquest pla especial en la modificació del POUM en l’àmbit de
Can Palomeras, que és la que ens ha de permetre poder continuar en aquells
projectes de gran envergadura, deixi’m dir això, perquè són projectes que han de
permetre posar en valor un patrimoni que tenim, històric local, un valor també a nivell
mediambiental, com no pot ser d’una altra manera, en un espai xarxa natura, i en la
que hi ha molts condicionants que ens han fet també anar modificant aquest pla
especial perquè és molt complex i hi ha moltes normatives que fan que s’hagi d’acabar
de reajustar. També com sabrà, es va encarregar a l’empresa LIMONIUM la redacció
d’aquest pla especial en la que, com li dic, durant el confinament especialment s’hi ha
estat molt al damunt des de l’àrea de territori i en la que tan bon punt tinguem el
document per passar ja com a proposta d’aprovació els hi farem arribar, perquè també
és un document estens que crec que tots els grups del Consistori tenim ganes de que
per fi comenci a veure la llum, perquè si no hi posem un esforç per part del Consistori
en la preservació d’aquells elements que encara queden a nivell estructural, doncs
poden patir greument i per tant, tenim també molta pressa en poder tirar endavant
aquesta modificació del pla especial que ens permeti, com deia, els vestigis de bé
d’interès local de la masia, però també de les mines, que hi ha un projecte al darrere
que crec que serà molt important per Malgrat de Mar. I l’altra pregunta,
Sra. Martínez- No, més que res és si ens hem plantejat tenir una mica més de cura
amb el fet de la neteja i del fet de cuidar-ho, perquè està molt bé que fem projectes,
però potser quan tinguem el projecte en marxa ja no tindrem mines o tindrem les
mines molt malmeses. Clar, les fotos que m’han passat, de veritat, posen la pell de
gallina, fan venir calfreds, perquè veus que entre pintades, llit, tota mena d’estris dintre
de les mines, que penses que en el moment que tinguem un projecte, que seria
fantàstic poder fer un espai museístic o alguna cosa d’aquesta mena, potser ens
trobem amb algo molt malmès i la finca gran cada vegada està pitjor. Ens urgeix, tan
sols això.
Sr. Serret. Gràcies Alcalde, no sé si vol respondre, si no. En la línia que li deia, estem
al damunt per una banda a nivell administratiu que ens permeti actuar al territori i per
altra banda dir-li que sí que s’han fet actuacions per part de la policia local en alguns
episodis, que en tot cas, si l’Alcalde ho vol explicar ho sabrà millor que jo, però que
evidentment cal actuar en el territori i que això ho compartim totalment.
Sí, és que el que ha comentat el Sr. Serret. S’han fet actuacions d’avís per això
però hem de mirar l’expedient com evoluciona, com es pot fer la neteja, però sí
que és cert que ens han arribat aquestes imatges i són preocupants i hi estarem
a sobre.

Sr. Albert. Una primera pregunta pel regidor Ortin, que ha anunciat abans que la
Diputació dissenyarà aquest pla d’usos de l’espai jove. Era una pregunta molt senzilla,
que era saber si ja tenen espai per col·locar aquest espai jove. L'altra no és una
pregunta, perquè anava en la línia que ha fet la Sra. Ponsa i quasi queda convertida
en un prec. Ens alegrem molt que la Sra. Borrell avui anunciï que torna a dinamitzar la
cultura a Malgrat, la vida cultural, però hi ha una cosa que no ens acaba de quadrar
que és si quan teníem un risc baix de contagi a Malgrat s'anul·la la festa major dient
que es feia per seny i per prudència, ara que fa pocs dies hem sortit d'un risc alt,
s’anuncia que es tornen a fer actes culturals. Això ens trontolla una miqueta perquè o
hem perdut el seny i la prudència o és que algo ha canviat. Nosaltres tenim la tesi que
se’ls va tirar el temps a sobre, revisar pressupostos, a com s'estava dissenyant
aquesta festa major, s’està dissenyant una festa major com en condicions normals,
quan la Sra. Borrell havia anunciat en Plens anteriors que es volia dissenyar una festa
major adaptada al Covid. D’aquí que tot això no ens quadra pas massa. Bueno, sigui
com sigui, nosaltres un cop més estenem la mà, tenim ganes de reactivar la vida
cultural al municipi, tenim experiència i creiem fermament, com ara vostès, que hi ha la
possibilitat de programar espectacles de manera segura i només cal posar-se a fer
feina. També m’agradaria dir una frase que em va comentar una amiga d’aquí de
Malgrat, que el seu, que li va comentar una regidora d’un altre municipi, que si han fet
festa major, que aquest any teníem la possibilitat de recordar-lo com l’any que es va
anul·lar la festa major o com l’any que es va fer una festa major especial. Ens hagués
agradat aquesta segona opció i els animem a que no aturin tota la vida cultural i sinó
que s’adapti a les circumstàncies.
Sr. Ortin. Gràcies, encara no tenim cap ubicació concreta d’on anirà aquest espai
jove. De totes maneres, el pla d’usos també ens servirà de guia per acabar de definir,
per les característiques que hi ha a Malgrat i per les característiques de quin espai
necessitaríem per tal d’ubicar aquest espai jove, un cop tinguem aquest pla d’usos,
podem saber de quines possibilitats disposem i a partir d’aquí acabar de decidir quin
és l’espai que més s’adaptaria a allò que és la realitat de Malgrat en aquest sentit.
Sra. Borrell. Jo el que li vull dir és que no hem de tornar a recuperar la vida cultural a
Malgrat, no hem deixat de fer mai activitats culturals a Malgrat. No hem de tornar a
posar-nos a fer feina perquè hem estat fent feina, i molta, durant tot aquest temps i tots
aquests mesos de pandèmia. No és tornar-hi, és continuar. Per la festa major, teníem
moltes activitats. També pensades per fer-les de manera segura, però com ha exposat
molt bé el Sr. Serret, no és el mateix fer actes de festa major que fer aquestes altres
activitats que plantegem ara pels caps de setmana. Podríem tornar, podríem repetir el
mateix, però creiem que és molt diferent fer els actes de la festa major pensats per la
gent que està acostumada o que sol venir a tots aquests actes que fer el que ara
plantegem, que ja li avanço que anomenem pinzellades culturals d’estiu i que es faran
a partir del dia 21 d‘agost, els divendres, dissabte i diumenges fins el 26 de setembre.
Hi haurà activitats de diferents tipus, hi haurà activitats infantils, hi haurà activitats
musicals, hi haurà activitats de contes per adults, contes per nens. Ara sembla que
estigui avançant tot el programa que ja veuran. I també hi haurà activitats de poesia. A
part de tot això, també vull recordar com s’han anat obrint els equipaments culturals.
La cultura no és només un acte que es faci, és també donar la possibilitat d’utilitzar
aquests equipaments, com són la biblioteca, com és el buc d’assaig i altres. No és que
tornem a reactivar la cultura i dinamitzar-la, és continuar. Simplement això perquè crec
que és important oi també per valorar la feina de totes les persones que hi han estat

treballant i de tots els tècnics que hi ha estat treballant, i molt, durant totes aquestes
setmanes. Gràcies.
A mi també m’agradaria puntualitzar. Crec que volen donar com la sensació que
per nosaltres és senzill o fàcil haver d’anunciar que s’anul·la la festa major i que
no es pot adaptar pel risc de la pandèmia actual. Jo voldria saber si en els seus
homòlegs de Blanes també li fan aquesta crítica que podien haver adaptat la
festa major de Blanes, o altres municipis. Ja que vostès miren altres
Ajuntaments, el PSC, jo també em faig aquesta pregunta, si els seus homòlegs
de Blanes podien haver adaptat la seva festa major. També hi ha altres entitats
que tenien una gran multitud d’assistència i han anul·lat els actes que estaven
fora de festa major. Aquestes entitats, també no tenen ganes de fer aquests
actes? O no treballen suficient per adaptar aquests actes? Jo penso que crec
que estaria bé que quan es prenen aquestes decisions hi hagi, sincerament,
altura de mires, per tal d’anar tots a una i dir escolti, una festa major té una
repercussió molt més gran a nivell publicitari, comunicatiu, que si fas dues o
tres activitats només, tota la població o la gran majoria de població anirà a
aquelles activitats, per tant, és gairebé impossible adaptar-les, perquè una gran
quantitat de malgratencs i malgratenques no hi podrien assistir i en canvi actes
que es fan puntuals de petit format fora de la festa major, són molt més viables. I
corroboro el que ha dit la Sra. Borrell, no és qüestió de reactivar. La vida cultural
ha seguit i seguirà i el que s’ha fet és suspendre la festa major per seguretat
sanitària. I no és una qüestió política d’aquest Govern que digui ah, el més fàcil
és suspendre la festa major. No. Perquè vostès, si hagués parlat, estic segur que
ha parlat amb tècnics de l’Ajuntament i amb entitats, sap que fins al darrer dia hi
havia activitats de festa major i que s’havien intentat adaptar i que fins i tot ja
estava a punt d’impremta el programa de festa major. A mi em sorprèn que vostè
no ho sàpiga. Jo crec que ho sap però no ho diu.
Sr. Albert- No, no ho sabia.
No ho sabia? Bueno, però bé, em comenten que la proposta estava signada, per
tant, lo fàcil també és anar a la regidoria de cultura i preguntar. Però bé, jo penso
que sí s’ha volgut a través de tècnics i entitats fer-ho, però que les
circumstàncies de la pandèmia no ens han ajudat. I a nivell sanitari, abans de
prendre la decisió ho vam preguntar, perquè parlem amb la regió sanitària de
Girona, que és a la que pertanyem, van convalidar la nostra proposta, que al final
és la proposta que també ens feien ells. Per tant, la seguretat de les persones lo
primer.
Sr. Albert- Desconec les causes de l’anul·lació, desconec no, de l’Ajuntament de
Blanes però el que sé és que es va anul·lar un o dos dies abans. Ja tenien tot el
plantejament fet, tot mostrat, i ho anul·len. Però aquí Malgrat no hem arribat a això. Ho
hem anul·lat sense saber on s’ha arribat. I la vida cultural s’ha aturat. Hem estat totes
aquestes setmanes d’agost amb la vida cultural aturada. És reactivar, clar que és
reactivar. Bé que ara es reactiva una setmana després, doncs què costava adaptar
una festa major, si tothom ho hagués entès. Tothom ho hagués entès, si s’adapta una
festa major i la gent té seny i no hi haguessin hagut aglomeracions si tu fas un bon
sistema de registre de persones i entrades als espectacles per controlar els
aforaments. Ens segueix donant la sensació que se’ls ha tirat el temps a sobre.

Jo crec que l’exemple de blanes d’anul·lar dos dies abans és totalment dolent.
Per què? Fins i tot tenint els firaires allà aparcats a punt de muntar. Si dones un
temps de marge, evites totes aquestes problemàtiques, contractacions que ja
s’havien fet, despeses que ja s’havien realitzat. Si deixes un marge de dies, tot
això ho pots evitar i és més fàcil de modificar i evitar desplaçaments com va
passar, en aquest cas, a Blanes. I la vida cultural, el dissabte o diumenge passat
van haver-hi sardanes. Això és un acte cultural.
Sr. Albert- El mes d’agost ocupa la gran part de festes populars i de cultura de tot
l’any. El mes d’agost s’enduu el gran gruix.
La gran diferència és que s’ha suspès la festa major. No la vida cultural del
municipi. Les altres activitats culturals, fora de la festa major, s’han realitzat i se
seguiran realitzant. La festa major és important, sí, però s'ha suspès només, que
és prou important, la festa major.
Sra. Borrell. És que em sap molt de greu que ens digui que no teníem res previst,
que se’ns va tirar el temps a sobre i que per això hem anul·lat. No puc admetre-ho per
respecte tampoc a la feina que han estat fent els tècnics i molta gent d’aquesta casa.
Jo crec que l’anul·lació de la festa major va ser el dia 27 de juliol. Crec que serà una
data que recordaré especialment jo i potser molts de nosaltres. Aquest mateix dia
teníem previst fer la roda de premsa per anunciar el programa de festa major. Això vol
dir que ja ho teníem tot previst, tot lligat, estava tot fet. Per tant, i justament perquè
estava tot fet, no podíem canviar a última hora alguns d'aquests actes, perquè ja els
teníem tots previstos de fer, també amb reserves d’entrada, a través d’una plataforma,
igual que es farà ara, però és altra vegada el que hem dit, amb unes altres
circumstàncies, amb un altre aforament que no és el que es recomanava i per
declaracions del President Torra aconsellava i deia que eren 10 dies molt crítics per la
situació de Catalunya en aquell moment. Davant d’aquella situació tan crítica i
excepcional, no podíem anunciar uns actes i una festa major com la que teníem
prevista. Però li torno a dir, no puc admetre que em digui que se’ns va tirar el temps a
sobre i que no teníem res fet. Això em sap molt de greu que ho digui per segona
vegada, però això li torno a repetir que ho tenim tot previst. Gràcies.
Sr. Albert- Perdoni si l’ofèn, li demano disculpes, però és la sensació que ens queda
després de revisar tots els pressupostos que s’havien demanat per tirar endavant una
festa major que era molt similar a la d’altres anys. Gràcies.
Llavors sí que tenien informació. Està bé saber-ho, perquè com no havien parlat
amb la regidoria...
Sr. Roger.
Sr. Roger- Jo voldria fer primer de tot un prec. A l’hora de comunicar les Juntes de
Govern. S’ha reprès l’activitat de les Juntes fa poques setmanes i hem vist que el
format que s’utilitza és publicar l’acord més destacat, que s’entén que ha de ser així,
però també en el context que estem ara, d’acord que les Juntes de Govern són molt
extenses, però sí que demanaríem que el que es comuniqués es fes també des d’una
visió pedagògica. Vostè mateix ara durant el Ple parlava de que s’havia fet la notícia
sobre la plaça Pere III, ha sigut la qüestió noticiable, però vostè també deia que
s’aprovarà i s’havia aprovat alguna qüestió referent a la plaça Maristany. Per tant,

aquest sentit pedagògic que s’havia intentat donar de posar preus a les actuacions que
es feien, no només la més destacada sinó que ens agradaria que es mantingués
perquè pensem que és pedagògic de cara a la ciutadania que sàpiga el que costa
qualsevol bé, qualsevol cosa que l’Ajuntament presta i hem vist que hi ha aquesta
diferència i entenem que el temps, estem a l’agost i tot es relaxa, però fem aquest
prec, que s’intenti actuar en aquest sentit per pedagogia de la despesa que es fa.
Passant a la part de preguntes, recentment, ara ens anunciaven també que des de
Diputació s’havien donat més de mig milió d’euros per actuar i també recentment, a
finals d’aquest mes de juliol, la Diputació ha atorgat les dues línies que actualment
vénen a substituir el que eren les meses de concertació de mandats anteriors.
Concretament hem anat a l’entorn d’1.100.000 € que s’atorga a l’Ajuntament de
Malgrat, amb la segona línia de 218.000 € que és un fons incondicionat, que entenem
és perquè l’Ajuntament lliurement actuï en allò que consideri més necessari de
despesa social o consideri més convenient. I despès una de gairebé 900.000 € que
s’anomena projectes sostenibles. La pregunta seria si vostès tenen ja pensat una
destinació per aquests recursos de gairebé 900.000 €. Si ho destinaran a un
equipament, podem posar per exemple la segona fase de l’espai polivalent. Si han
contemplat l’adquisició de Can Palomo que tant a punt els hi va deixar l’anterior
Govern. Si han valorat diferents alternatives si i han pres alguna decisió i la volen fer
pública. Aquesta seria la pregunta. Després hi ha també la qüestió d’aquestes Juntes
de Govern últimes, que s’ha aprovat el pla d’actuacions de l’empresa d’aigües pel
2020 i 2021. Hem vist en aquesta proposta que hi ha una inversió que penja una mica
d’una possible subvenció, concretament una actuació que afecta a la xarxa que es va
malmetre amb el temporal Glòria, que seria una inversió de 100.000 € i que apareix en
aquest pla d’actuació i concretament es parla que fins el dia 29 de juny es podia
demanar una subvenció per les actuacions causades pel Glòria. Preguntàvem si s’ha
tramitat aquesta subvenció i en cas que hagi estat així, quina ha estat la resposta, si
és que en aquests moments tenim una resposta. Entenem que aquests 100.000 €
afecten de manera important a aquest pla d’actuacions futur. I després, ja sé que no li
agrada parlar del passat, però hem de parlar del passat, Sr. Mercader. Jo li vaig
preguntar en el Ple de març sobre els plans d’actuacions de l’empresa d’aigües del
2018 i 2019 i vostè em va dir que s’havia trobat sobre la taula aquesta qüestió i que
l’estaven resolent i li haig de preguntar com l’ha resolt, com veu la resolució d’això,
donat que aquesta Junta de Govern de finals del mes de juliol dona per bo aquest
tancament, m’agradaria conèixer com valora vostè aquest tancament.
Val, per anar donant respostes. La darrera, com valoro. Bueno, ha costat. Sinó,
s’hagués aprovat en el seu dia, el 2018 i 2019, no? Si veu l’expedient, hi ha
diversos informes, hi ha hagut al·legacions, per això s’ha demorat en el temps
quan normalment, és un pla d’actuació del 2018 i s’aprova el 2019. Hem d’arribar
al 2020 per aprovar el del 2018, 2019, ha costat en el temps. Com ho valoro?
Personalment, car. Perquè en dos anys, gastar-se més de 600.000 €, quan el gran
manteniment, normalment, la inversió són 200.000 € per any, ha sortit 100.000 € i
pico més del que sol ser habitual. Llavors, valoració és que ha sortit car. I ja
està. Ha costat arribar, s’ha tancat, perquè està clar que si no es tanca el
2018,2019 no podem començar el 2020 i ha sortit car en aquest sentit. El tema
que comenta del pla d’aigües del 2020, que està previst aquests 100.000 € de la
tuberia afectada pel Glòria. Crec, no em vull equivocar, igualment ho consultaré,
però crec que des de l’empresa d’aigües s’ha demanat una subvenció a
l’Agència Catalana de l’Aigua per tal de que aquests diners puguin ser assumits
per l’Agència Catalana de l’Aigua i poder fer-hi front. Però s’havien de posar

notes de manteniment d’aigües, perquè s’ha produït aquesta despesa. Pel que fa
al tema de Juntes de Govern local, el tema de la comunicació, això li podrà
respondre més el Sr. Serret, però jo crec que ha millorat, la cosa. Per què? Jo
ara he anunciat la plaça Maristany perquè he dit mira, aprofito el torn de
disposicions i acords per dir-ho, perquè crec que és important, no? La notícia
suposo que sortirà, igual que sortirà la de Pere III, i surt tota mena de detalls,
tant la memòria valorada com el pressupost econòmic. I penso, al final jo no sóc
tampoc periodista i això ho han de decidir els periodistes, però penso que una
Junta de Govern local amb una notícia, explicant 10 o 15 punts potser és més
entesa que una notícia per temes on pots donar més informació d’aquell tema,
per exemple de Pere III, que no pas en una notícia on hi ha paràgrafs amb no sé
quants punts. Crec, eh? Però això és una visió més de lector que no pas de
periodista. I això finalment és qüestió dels periodistes i no dels polítics. No sé si
el Sr. Serret volia contestar.
Sr. Serret- Només per afegir que a nivell de comunicació, pel que fa a nivell polític, no
hi ha hagut cap canvi de criteri que s’hagi demanat. És un criteri periodístic en aquest
sentit, a l’hora d’explicar i exposar les novetats i notícies d’aprovació de la Junta de
Govern, però sí dir-li que hi ha una voluntat en que les mesures de lo possible ho
permetin i ja es va iniciar en les Juntes de Govern de gener i febrer, en el que els
representants de l’oposició també hi estaven convidats i per tant, aquells que en vau
tenir l’ocasió, vau poder veure que es va obrir la Junta de Govern també a més tècnics
dels que ja habitualment venien, entre d’altres la capo de premsa i comunicació de
l’Ajuntament per tal de que directament pogués assistir també de forma totalment
transparent a les Juntes de Govern i pogués recollir no només amb l’acta, que és com
actualment ho fem, perquè la capacitat de l’espai no permet que hi hagi una afluència
de gent superior a la marcada i que per tant, tampoc hi ha caps d’àrea a les Juntes de
Govern com hi havia, però quan es pugui reemprendre aquesta manera de fer, és el
que tornarem a reemprendre, a reactivar i reitero que no hi ha una voluntat política a
l’hora de la presa de comunicar les Juntes de Govern sinó que es van explicant els
diferents punts, sota el criteri periodístic i així és com continuarem marcant aquesta
línia a nivell polític, perquè creiem que qui ha de decidir com s’exposa, què s’explica i
què és de més rellevància per estendre-ho a una notícia, que millor que fer-ho qui ho
entén, que són els periodistes.
I el tema Diputació, que parlava de les quantitats que ens han atorgat, estem
estudiant diversos projectes per tal de veure quins destinem a cada subvenció.
Sr. Roger- Només faltaria, evidentment, els professionals són els que han de fer la
seva feina i ningú posa en dubte això, però sí que crec que és important aquest apunt
de no oblidar el que representa els costos que té l’Ajuntament en inversions i per tant,
segurament, com he dit anteriorment, pot ser que això en el període que estem ara
mateix, l’Ajuntament tots sabem que baixa el pistó i que segurament una es reprengui
l’activitat normal anirà en aquest sentit. Jo estic decebut, Sr. Mercader, que vostè digui
que és car quan és el que ha validat aquest augment de preu dels informes que vostè
tenia, a mi em decep. Jo pensava que vostè tindria una altra resposta. I també, doncs,
que ha resultat costós, clar, si vostè té sobre la taula un informe des del mes d’abril del
2019 i en té un altre des del 18 de febrer, perquè això ha sigut com un partit de pingpong, l’Ajuntament demanant informació, l’empresa concessionària entregant
informació, nous informes, fins a tres o quatre informes. I uns informes que
segurament en part, si s’hagués donat suport a aquests informes, vostès sempre tenen

aquest capteniment dels tècnics, que està molt bé, però en aquest cas, si vostè mira
aquest expedient, es veu clarament que això s’ha acabat amb una decisió salomònica.
Vostès aquí tenien uns informes que qüestionaven seriosament moltes de les coses
que estava presentant l’empresa, tant pel que fa a econòmica com pel que fa a
qüestions tècniques. Evidentment, seguir tot aquest expedient no és fàcil i menys per
algú que no té coneixements d’enginyeria ni d’arquitectura ni res de tot això, però que
vostès, després de tot, acabin aquí, consideracions amb un informe que entenc que és
el que a vostès els ha donat peu a aprovar això i que acaba dient després de tenir
informes detallats i exhaustius de que cada cosa que es presentava es valorava
específicament i es deia això s’accepta, això no s’accepta, per tal motiu, que vostès
acabin aprovant això d’aquests dos anys, amb un informe que diu: revisats els
informes presentats a l’expedient, resulta un import total justificat pel pla d’actuació
2018 de 384.000 € i pel que fa el 2019, 216.000 €. Lo que l’empresa deia, justament.
Quan vostè tenia aquí informes tècnics que qüestionaven en part això. I ho han tancat
així. A mi em decep, realment, perquè si hi ha un tècnic que està fent una feina
metòdica i després de vistes reunir-se amb l’empresa, i tomba i gira, l’empresa el que
ha presentat després de l’informe de l’abril, són factures. Factures que precisament és
el que l’informe diu que no cal que presenti. Que lo que cal que presenti per poder
tancar bé això són les justificacions tècniques que falten en els informes aquests i que
l’empresa no ha presentat. Per tant, si del 2019 vostè no comença a moure fitxa fins el
2020 i després a més a més, ho tanquen d’aquesta manera salomònica, perquè
entenc que els hi corria pressa tancar-ho això, perquè si no es tanca això, els plans de
2020, 2021, es van endarrerint i tot plegat. Que vostè em parli que han sortit cars?
Anteriorment ha sortit, això sap perfectament vostè que això s’acumula, les xifres
econòmiques s’acumulen. Hi ha hagut anys, com vostè veurà en aquest informe del
que es proposa per aquest període que ve de dos anys, no s’arriba als 500.000 € que
serien, perquè entenem que hi ha aquest diner que l’empresa ha posat de més. I això
ha passat ara i ha passat sempre. Qui el problema és que s’ha justificat sempre amb
factures. I hi ha com a mínim un tècnic que diu que no calen les factures, que calen
altres coses, certificacions del que s’ha fet i que siguin comprovacions oficials, que no
serveix que es faci una comprovació del funcionament de la xarxa i que sigui la
mateixa empresa, els operaris, que ho facin. Això on s’ha vist? És com comprar un
cotxe, a la ITV s’ha d’anar a un lloc oficial per poder passar-la. No anirà vostè a
l’empresa que ha comprat el cotxe a passar la revisió, no té sentit. Hi ha uns mètodes i
aquí diu clarament que no s’ha seguit això. Per tant, haig de dir que nosaltres això ho
estudiarem amb detall i no descartem no deixar passar això.
Però què vol dir? Jo crec que pot parlar clar.
Sr. Roger- Crec que li he parlat.
Jo també li seré molt clar. No l’entenc gaire. Sincerament, perquè escolti, vostè
estava el 2018 i l’inici del 2019, fins al maig. Per què no va tancar aquest pla
d’actuació del 2018? Si hi era vostè, al Govern, i va pactar aquest pla d’actuació
del 2018 i 2019 amb l’empresa d’aigües? Per què no el va tancar? I la primera
al·legació surt el 30 d’abril i ala, el que vingui que ho resolgui. Haver-ho tancat.
Hi era vostè, com a regidor de serveis econòmics. I clar, ara que em vingui aquí a
dir que clar, vostè ha fet això, ha fet lo altre, hi ha informes tècnics i tal, potser
hagués sigut tot més senzill si durant les obres que es van realitzar, hi
haguessin sigut més a sobre i no ho deixem tot pel final i llavors informe per
aquí, informe per allà, al·legació per aquí, al·legació per allà. S’hagués controlat

l’obra dia a dia, potser s’haguessin arribat les coses més clares. I no informes
per aquí, factures per allà i tot això que ha comentat. I també, igual que vostè
comenta que hi ha informes tècnics que especifiquen això, qui tanca aquest
expedient? Un informe tècnic amb una proposta que valida l’informe tècnic. Per
tant, si els informes tècnics valen per un cantó, també per l’altre. Jo entendria la
seva sorpresa o decepció si hi hagués un informe tècnic que diu, no, no, no es
pot tancar o no, no quadra, i hi hagués una proposta política que digués au,
tanquem i fora. No, els mateixos tècnics que diuen necessito aquesta
documentació, me l’aporteu, es pot corroborar i es pot tancar l’expedient. Igual
que vostè no entén a nivell d’articulat d’enginyeria i tal, jo tampoc hi entenc i no
em posaré a medi les tuberies. Per tant, al final, és un expedient tècnic. Però em
sorprèn que el que no entén és que a sobre, un pla d’actuació que va
desenvolupar vostè al Govern, ara s’indigni de com s’ha tancat. Doncs haver-lo
tancat vostè, el del 2018. Això és el que no acabo d’entendre. I que ho estudiaran
i tal, no ho entenc.
Sr. Roger. No es va tancar per una senzilla raó, perquè hi havia informes que deien
que hi havia discrepàncies. I per això no es va tancar, perquè no estàvem d’acord. Si
va començar amb nosaltres? És clar, no va començar enlloc. Aquí hi havia uns
projectes que estaven valorats en un preu i hi havia informes que donaven suport a
aquestes valoracions i després l’empresa va presentar diners que no quadraven amb
això, que el projecte valia més. Per tant, hi ha informes posteriors que diuen que hi ha
coses que s’accepten, que són raonables i que l’empresa té raó i que per tant, per
posar un exemple, si l’empresa deia que això valia 50.000 € i els serveis tècnics de
l’Ajuntament creien que hi havia 30 justificats i 20 que no, aquí s’explicava. I l’informe
que conclou només parla de preus. Però no parla d’altres qüestions que falten aquí,
que afecten qüestions tècniques i de comprovació de com s’ha certificat al final l’obra.
Jo no li puc dir exactament, ara lo que no farem és que jo comenci aquí a llegir
informes, perquè tècnicament em seria molt fàcil encertar els termes, però em sembla
que és molt fàcil d’entendre. No és tan complicat. El que es justifica és dir, aprovem el
que diu l’empresa d’aigües, els costos que inicialment deia i que nosaltres
discrepàvem. I discrepàvem perquè hi havia informes que els tècnics posaven en
qüestió. No perquè no volguéssim. Si nosaltres haguéssim tingut un informe tècnic que
hagués dit això val tant i això val tant i aquests senyors, aquests números i aquesta
actuació s’ha fet de manera correcta i té totes les certificacions, és clar que ho
haguéssim tancat. Però no ho vam tancar per això. Però la responsabilitat que ve
després és seva i vostè va estar gairebé un any aquí per tornar a demanar, per tornar
a remoure la cosa. I ho han tancat acceptant les condicions econòmiques. I això ho
avala un informe tècnic i jo no ho qüestionaré, però l’informe no parla de les
certificacions ni parla de moltes altres coses que són necessàries per tancar els
projectes. Si una Junta de Govern aprova que perquè es tanqui una orba s’ha de
certificar d’aquesta manera i aquesta altra i després en ve un altre i diu que només n’hi
ha prou amb un dels acords que diu que econòmicament no passa res, i totes les
altres parts? Totes les altres parts entenc que també s’havien de complir, i
sincerament, no. I me sap greu no haver pogut contrastar més, però vostè sap que
presencialment aquestes persones, més que res una, fa setmanes que no és a
l’Ajuntament, i l’altra ara finalment ha estat de vacances. Però vaja, llegint aquest
expedient, jo li asseguro que ERC valorarà molt tancar això així. M’agradaria
equivocar-me, de veritat.
Bueno, a la mínima que pugui, contrasti-ho, perquè al final és lo que li he dit.

Sr. Zaldo. Abans de les preguntes, m’agradaria fer uns agraïments i una breu
commemoració, si m’ho permeten. En primer lloc, comentar que la desembocadura de
la Tordera està guanyant actualment, ja porta mesos, guanyant el respecte i la
preservació i l’enteniment que mereix i pel que s’ha lluitat tant, i llavors donar totes les
gràcies a totes les persones que hi han estat involucrades des de les diferents
regidories, diferents treballadors i treballadores i en especial també a totes les
persones que de manera voluntària hi dediquen hores. I també un agraïment especial
a la policia local perquè està vetllant perquè es compleixin les mesures de civisme a la
zona. Aquest era l’agraïment. Aprofitar que avui és 13 d’agost, per fer una
commemoració pel que és un referent del socialisme, que és Fidel Castro, que va
néixer també un 13 d’agost de 1926. Fidel Castro va ser líder de la revolució cubana
contra la dictadura de Fulgencio Batista i president de Cuba del 1959 al 2008 pel partit
comunista. Durant el seu mandat, Cuba va esdevenir estat socialista, de doctrina
marxista leninista, i es van dur a terme nacionalitzacions i expropiacions dels mitjans
de producció per tal d’assegurar la vida digna a tots els cubans. Avui Cuba és exemple
que es poden garantir els drets de sostre, sanitat, educació, alimentació i treball amb
unes estructures d’estat allunyades del capitalisme. Deia Fidel Castro, una revolución
solo puede ser hija de la cultura y de las ideas. Esta es la revolución socialista y
democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes, gracias,
Comandante. I ara sí, les preguntes. Preguntar si els projectes que s’han anunciat avui
de millora de la plaça de Pere III i també de la plaça Maristany, si tenen ja opció a
presentar al·legacions. I llavors a banda, jo m’esperava que en el punt setè crec que
és, de disposicions d’interès pel Consistori, sortís la problemàtica que hi ha actualment
amb els paradistes del mercat municipal i vam rebre aquesta notícia que hi havia
aquesta necessitat d’haver de tancar durant un període de temps l’activitat per fer-se
unes obres de paviment que són necessàries i que ja fa temps que estan anunciades,
que en algun moment es farien, i les posteriors declaracions del regidor, no sé en quin
estat està ara això, a les notícies comentava que es portaria a Ple aquesta queixa i
com no se n'ha parlat, m’agradaria treure el tema, per saber quina és la situació actual.
Gràcies.
Pel tema del mercat, dins de les preguntes ciutadanes per mail, han entrat el
manifest. No sé si és manifest, però bueno, una declaració i allà ho contestarem,
si li sembla correcta. Hi havia alguna qüestió més?
Sr. Zaldo- Si hi ha opció de presentar al·legacions als projectes.
Sí. Hi ha un termini d’exposició pública de 30 dies. Sortirà publicat d’aquí poc al
BOC i DOC oficial i durant aquell termini es poden presentar al·legacions.
Si no hi ha res més, passarem a les preguntes ciutadanes. N’hi ha hagut 4 a
través del mail de participació. Una és l’associació de paradistes del mercat, si
cas aquesta serà la darrera. Hi ha dues que van en el mateix sentit. Una diu
literalment: hola, desearía saber qué se va a hacer sobre el aumento de
ocupación y la inseguridad ciudadana que esto conlleva. En tal dirección hay
una casa ocupada, se ven ratas, insectos, malos olores y estamos cansados que
nos revienten las puertas, los armarios, gas, luz, agua, robos, vivimos con
miedo. I la següent que va relacionada amb això: es pensa fer quelcom per
aturar tanta ocupació en aquest municipi? Aquesta ja la responc jo. I la darrera
pregunta: hola, podrien endreçar la petita constricció que hi ha just on comença
el caminet de la platja, just sortint del pas soterrani, de passeig marítim amb

Manuel de Falla. Estaria molt agraïda. El tema de l’ocupació, ja vaig comentar les
dades del nombre d’ocupacions. Sí que és cert que des de la policia local s’està
evitant intents d’ocupació nous, per tant, s’està fent una tasca de prevenció. I
segons les dades actuals, tot apunta que s’està frenant el nombre de nous
habitatges ocupats. Des de la policia local, una de les tasques és estar sobre
d’aquells delinqüents més conflictius. S’ha arribat fins i tot a detenir la mateixa
persona 20 i 25 vegades. Com el resultat diguem que segueix com si no hagués
passat res. Com ja vam dir fa un any, creiem que falten eines legislatives per tal
que aquestes mesures, realment, sobretot contra la delinqüència, siguin
mesures efectives. Per tant, contestaríem això que des de la policia s’està fent
una tasca de prevenció, s’està fent una tasca d’estar a sobre, sobretot de la
delinqüència i que des de l’Ajuntament s’està fent tot el possible amb les lleis
que té per tal doncs de frenar sobretot la delinqüència en aquest sentit. Passo la
paraula al Sr. Serret i al Sr. Oliver.
Sr. Serret- Per respondre a la pregunta ciutadana referent a la caseta que hi ha al final
de tot de Manuel de Falla. En aquest cas, és una caseta en la zona, perquè ens
entenguem, de l’avinguda dels Pins direcció a la platja, que és de titularitat privada. Hi
havia hagut en funcionament un motor i actualment sabem que està en desús. Per
tant, des de l’àrea de territori, quan va començar l’any, es tenia la intenció de seguir el
procediment habitual en aquestes situacions per tal de millorar també l’estètica també
d’aquell espai i també les condicions mediambientals d’un espai natural i així és el que
farem, continuar en aquest procediment en el que, un cop haguem passat també el
mes d’agost, que com sabem també és un mes que habitualment es troba en situació
administrativa més lenta, i per tant, tan bon punt a nivell tècnic, ho tenen al damunt de
la taula, al setembre puguin reemprendre la seva normalitat, doncs també ho anirem
traslladant a les persones que en tinguin consultes perquè puguem gaudir d’aquest
espai de tots i totes.
Sr. Sánchez Camacho. Abans que res, un prec d’altres qüestions que han precedit al
mercat. Si algun regidor o alguna regidora rep alguna fotografia, imatge d’algun
abocament pel sector de les mines, prego si us plau ens ho facin arribar al meu correu
electrònic, que entenc que tots i totes el tenen, amb la ubicació, és important, per
activar ràpidament el servei de neteja en el qual són responsable primer. Avui no
passa res per venir aquí i dir-ho, faltaria més, no estic dient que no ho diguin aquí, no
m’interpretin malament, perquè a data d’avui no n’he rebut cap, per tant, ho faig públic
perquè ho sàpiguen i amb la màxima celeritat possible jo mateix i el departament de
medi ambient activarà la recollida que s’escaigui. Dit això, bé, agrair als paradistes que
hagin fet arribar aquest escrit, aquest prec, perquè és la manera que, a part dels
mitjans de comunicació amb els que compta l’Ajuntament, doncs pugui quedar
reflectida la seva decisió i la seva opinió i jo donar resposta i expressar la meva visió al
respecte de les obres del canvi de terra del mercat. Jo si no els fa res, malauradament
pel tema del Covid no poden assistir, no pot assistir públic, si no els sap greu, tinc aquí
l’escrit que han enviat, tot i que el poden publicar ells, jo no tinc cap problema en llegirho literalment. Per tant, procedeixo a aquesta lectura. Diu així. Benvolgut Alcalde Joan
Mercader. L’associació de paradistes del mercat municipal hem decidit comunicar en
aquestes línies la nostra disconformitat pel tancament en un període indefinit del
mercat municipal per les obres que es duran a terme a partir del dia 31 d’agost
d’aquest mateix any, on es modificarà el terra actual per tal d’evitar futurs accidents de
relliscades en dies de pluja. Nosaltres els paradistes, ens mostrem favorables a
aquesta modificació que fa temps que demanem, ja que som conscients de la

importància i la necessitat d’aquest canvi a favor de la seguretat dels nostres veïns i
veïnes del nostre municipi, però també volem expressar la nostra disconformitat per la
indefinició del temps per a la finalització de les obres, exposada a la reunió del dia 6
d’agost amb el regidor de mercats, servidor, Oliver Sánchez Camacho, i el professional
contractat, la persona que adjudicarà les obres, on el termini exposat era de 3 a 5
setmanes sense posar una data determinada. I nosaltres, com a famílies treballadores
que som, tenim el deure i la necessitat de treballar per assumir unes despeses del dia
a dia, tant de la llar com del propi negoci. I en especial aquest 2020, un any que no ha
sigut gens favorable pel petit comerç i més per les persones treballadores que el
conformem, a causa de la crisi econòmica que arrastrem des de fa anys i la pandèmia
del Covid-19, que a dia d’avui seguim patint. És per això que l’associació de paradistes
del mercat municipal, després de la conclusió i la no entesa per la manera d’executar
l’obra, que es va exposar a la reunió ja esmentada anteriorment amb el regidor de
mercats, Oliver Sánchez Camacho i el professional contractat, volem fer públic les
nostres demandes per tal d’assegurar-nos que aquestes obres no s’allarguin més de
l’habitual, perjudicant econòmicament les 10 famílies que conformem el comerç
d’aquest espai municipal. I aquestes demandes són, primer, un augment del 50% de la
plantilla, actualment dos treballadors, un peó i un paleta, per desenvolupar amb la
major brevetat possible la finalització de les obres i així poder posar en marxa de nou
l’activitat comercial i evitar un allargament de fins a 3 o 4 setmanes com es va
comentar a la reunió i pal·liar de la millor manera possible les pèrdues ocasionades pel
tancament. Segon, acordar una data de finalització de les obres, com a màxim una
setmana abans de l’inici de les obres, 31 d’agost, per poder organitzar-nos de la millor
manera possible i amb total normalitat i comoditat, la nostra tornada a l’activitat
comercial. Atentament, està firmat per A prop teu, Va de pernil, Carnisseria Emili,
verdures Núria, Germans Pararamont, verdura i fruita David i Cristina i peixateria
Tossa. Bé, aquest és el comunicat. Bé, crec que és important explicar antecedents,
tinc l’oportunitat d’explicar la meva visió del que s’ha fet i el que no. I tot seguit ho
exposaré. Deia abans el Sr. Roger, ja saben vostès que a mi m’agrada molt prendre
notes, durant el Ple, del que es parla i del que no, i deia, no sé en quin punt, ara no ho
recordo, que això d’excusar-se en lo heretat, doncs no era de rebut. És el que vaig fer
jo. Jo, quan vaig entrar de regidor fa un any i escaig, el primer que vaig fer és agafar,
escorcollar aquelles demandes dels paradistes del mercat i jo crec que la número 1
era el canvi del terra. Crec no, estic segur, era el canvi del terra del mercat. Per què?
Perquè la clientela, els usuaris del mercat, patien relliscades quan es mullava, quan
plovia, amb les conseqüències que això pot portar. Una caiguda pot ser menor, pot ser
lleu, o pot ser molt greu. Evidentment, no cal que els hi digui, perquè crec que la
majoria d’aquí hem tingut responsabilitats de Govern. La responsabilitat final d’aquesta
caiguda i aquests danys no és del client, no és del paradista, sinó del regidor o la
regidora de torn. Per tant, només entrar, en aquest regidor li salta l’alarma. Li salta
l’alarma, perquè clar, una relliscada, pot ser lleu però pot ser molt greu. I la
responsabilitat final la tinc jo, o en aquest cas, el Sr. Alcalde. Per tant, escorcollo a
veure si l’anterior regidor havia fet alguna cosa al respecte. Jo sincerament no vaig
trobar res. Evidentment, poso a treballar al personal tècnic a l’abast i era tan senzill o
tan complex com buscar pressupostos. Primer, què s’havia de fer a nivell tècnic,
perquè som s’ha dit abans aquí, nosaltres no som tècnics ni hem de ser-ho. Per tant,
és què s’havia de fer per pal·liar aquesta situació. Aquesta situació d'un cert risc o de
risc. Què s’havia de fer? Buscar el millor terra possible, aquelles condicions tècniques
oportunes per evitar el màxim aquest risc. Demanar pressupostos i un cop es tenen
aquests pressupostos, parlar amb l’Equip de Govern, amb els meus companys i les
meves companyes, fer saber aquesta necessitat i en el moment que es pogués,

enquibir-ho en un pressupost o en el superàvit o romanent de l’Ajuntament. Així vaig
fer, així ho he fet, i tots vostès saben que en una modificació pressupostària, fa mes i
mig o dos, vam aprovar aquesta partida pressupostària. A partir d’aquí, un cop aquesta
partida passa per Plenari i queda aprovada definitivament, què fa aquest regidor?
S’entrevista amb la presidenta de representants dels paradistes del mercat, dijous 30
de juliol, amb presència de l’equip tècnic, on se li explica que aquesta partida
pressupostària ja està habilitada, que ja s’han adjudicat les obres. Se li explica,
perques traslladi, en què consistiran les obres, què és el canvi del terra, un altre
paviment i també tapar o eliminar unes canonades, que és una de les reivindicacions
llargues i històriques dels paradistes perquè fan pudor. Per tant, s’aprofita aquest canvi
per fer aquesta petita obra també. Per tant, si em permeten l’expressió, matamos dos
pájaros de un tiro. Se li explica i se li comenta que per part de l’empresa que executarà
les obres, pensem que poden haver-hi dues dates d’inici de les obres. Una el 31
d’agost i l’altre el dilluns d’abans. Tot i així, se li comenta, i hi era jo a la reunió, que si
els paradistes tenen alguna altra data, algun altre moment, sigui el mes que sigui, per
començar les obres, no hi haurà cap problema, es parlarà amb l’empresa que ha estat
adjudicada i aquestes obres es canviaran de la data d’inici. Per tant, se’ls cedeix la
potestat als paradistes de que decideixin ells, després de parlar-ho, segons ells s’ho
facin venir bé, la data d’inici de les obres. Repeteixo, són els paradistes que se’ls diu
vostès poden posar l’inici, la data d’inici de les obres. S’acaba aquesta reunió i la
presidenta em comenta que ho parla amb els paradistes i que lo més aviat possible
ens dona la resposta, perquè nosaltres ho hem de comunicar a l’empresa
adjudicatària. Un incís important, i continuaré amb la meva exposició, jo he llegit en el
comunicat, en aquest escrit, dues coses. En una diu: on el termini exposat era de 3 a 5
setmanes. I en el primer acord o la primera demanda, de fins a 3 o 4 setmanes. Jo vull
entendre que això és un error tipogràfic, perquè a la reunió amb la presidenta se li diu
que les obres tenen una durada d’entre 3 i 4 setmanes. Jo no he escoltat mai a cap
tècnic de la casa ni a mi mateix parlar d’entre 3 i 5. Sí, en honor a la veritat, d’entre 3 i
4 setmanes. D’acord. Bé, l’endemà d’aquesta primera torbada amb la presidenta, ella
mateixa em truca, perquè té fil directe amb mi, té el meu telèfon perquè crec que és
important tenir fil directe per recollir aquestes necessitats, urgències, el que faci falta, i
em comenta que decideixen el 31 d’agost. Jo no pregunto per què, perquè jo no sóc
paradista, per tant, és una cosa que a mi, ja vam acordar que seria indiferent la data
d’inici, però sí que em comenta que els semblava un període massa llarg per estar
tancat i em demana si és possible trobar un pla B, una alternativa. Jo li dic deixi’m-ho
comentar, a nivell tècnic, perquè no sé les obres exactament en què consisteixen, per
tant, ho parlarem. Jo trasllado aquesta petició. A nivell tècnic es parla amb l’empresa
que executarà les obres i diuen sí, hi ha una alternativa. Quina? Tot seguit els hi
explico. Fer un tancament de la primera setmana total, perquè es veu que ara les
tècniques constructives, segons m’he pogut assabentar, no es pica el terra i es posa
un de nou, tot el contrari, el terra vell continuarà a baix i es posa a sobre. Això que fa?
Que l’obra duri menys. Imagini’n vostès a casa seva tenir que picar tot el terra, treure
tota la runa i després posar el nou. Això el que fa, segons m’han explicat i he entès, és
un centímetre, és inapreciable, mig centímetre de més. Per fer això, per no tenir que
picar, què s’ha de fer? Primer una solució d’àcid, passar-la per tot el terra del mercat i
això provoca que com no és un espai a l’aire lliure, les parades i el mercat ha d’estar
tancat una setmana. I això és una qüestió tècnica. Aquí permeti’m que no puc explicar
més, perquè no sé més i és així. Per tant, aquesta primera setmana de l’opció B tots
tancats. La segona setmana, obria el mercat al 50%. Això vol dir la meitat de parades
obertes al públic i l’altra meitat posant el terra. I a la tercera setmana al contrari, les
parades que havien estat tancades la segona setmana, obrir i les que havien estat

obertes, tancades. Per tant, això què és? L’opció B és estar tancats 15 dies cada
parada. Li plantegem aquesta solució. Tot i així em demana que si us plau, fem una
reunió amb tots els paradistes el dijous 6 d’agost en aquesta mateixa sala. Assisteixen
els paradistes, el tècnic de l’Ajuntament que controlarà les obres i l’adjudicatari de les
obres. Per què? Perquè jo vaig creure oportú que vingués aquesta persona per si hi
havia alguna qüestió tècnica, que els hi expliqués amb més detall. Evidentment, la
demanda dels paradistes és com seran les obres, què es farà i no es farà, se’ls explica
el que jo els he explicat a vostès i els paradistes demanen la possibilitat de no estar 4
setmanes sinó 3. Evidentment, tots vostès han estat a Govern, s’han fet moltes obres,
carrer Verneda, passeig marítim... Les obres són el que són. Marcar una data del
dimecres tal acabaran és complex, perquè normalment o triguen un dia més o triguen
un dia menys. Sempre fer, marcar una data de finalització quan encara no estan
iniciades les obres és arriscat. Quan es comença a marcar una data de finalització
més acurada? Quan van en procés les obres. Per què? Perquè tens més coneixement
de quin ritme vas. Perquè sempre hi ha sorpreses. I el passeig marítim és un clar
exemple. Jo també m’ho vaig trobar com a regidor d’obres als carrers de la Verneda.
Sempre hi ha sorpreses. Fem aquesta reunió i el que se li demana al contractista de
les obres és que si us plau, acceleri al màxim les obres. El contractista diu si jo sóc el
més interessat en acabar quan abans millor, evidentment. Perquè quan abans acabi,
abans marxarà a una altra obra. Per tant, es fa aquesta reunió, se’ls dona totes les
explicacions possibles, se’n van els paradistes amb el plan A o plan B amb el
compromís de parlar-ho i comunicar a l’Ajuntament si seguien amb el tancament de 3
setmanes o acceptaven el plan B. Al dia següent, la presidenta em truca i em
comunica que preferien tancar tots 3 setmanes abans de tancar 15 dies i 15 dies. Per
tant, el resum és, prefereix tancar totes les parades 3 setmanes abans que estar al
50% i 50%. És una opció completament respectuosa, jo en aquí no m’hi vull posar.
Faig un parèntesi. Evidentment, per què el faig? Perquè va sortir i l’haig de fer.
Evidentment no hi havia opció c, que era, per si a algú se li ha acudit, era no fer les
obres. No. Aquest regidor no tolerarà aquesta opció. Això va sortir i jo com a
responsable ho haig de dir. Per això, en el meu inici de l’exposició he dit que la
responsabilitat de cara a que algú es faci mal és del regidor i de l’Alcalde. Per tant, si
algú creu que hi havia l’opció de no fer les obres, no, aquest regidor no ho pot
permetre, perquè si hi ha alguna denúncia, qui va a judici sóc jo. I no és per la
denúncia, és que no vull que ningú es faci mal. I com tinc aquesta responsabilitat, el
terra es canviarà. Per això he lluitat. De fet, en un any i escaig pressupost aprovat i
canvi de terra amb execució de les obres. Per tant, resposta dels paradistes,
prefereixen l’opció A de tancar 3 setmanes abans que fer 15 dies i 15 dies. Compromís
de l’Ajuntament? Evidentment, com en qualsevol obra. Accelerar el màxim, que surti
bé, perquè a vegades si vols córrer després has de donar dues passes enrere i encara
trigaràs més. Ho farem ràpid, però ho farem bé, no sigui que el remei sigui pitjor que
l’enfermetat. Per tant, dit això, es comunica a l’Ajuntament i el següent pas és aquest
escrit dels paradistes. A mi m’ho comunica la ràdio, dient que si vull fer com els
paradistes i això jo no ho critico, ja ho he dit al principi i llibertat absoluta. De fet, jo
mateix he llegit aquest comunicat. Però em trobo aquest comunicat a la ràdio. Cap
problema, ells han donat la seva versió, jo he donat la meva. Crec que és important dir
que això serà una millora, no per l’Oliver, pel regidor Oliver, sinó pels clients del
mercat. Pels clients dels paradistes. No és el mateix anar a comprar insegur que anar
a comprar segur. Evidentment, però crec que és important dir-ho, és una obra que
assumeix en el seu cost el 100% l’Ajuntament. No costa cap diner als paradistes. Com
ha de ser. Però crec que és de reconeixement i posar en valor que tot el cost
l’assumeix l’Ajuntament. Cal dir també i agrair als paradistes l’esforç que han fet durant

tot l’estat d’alarma. Saben vostès, l’edifici del mercat no ha estat tancat. I ha donat un
servei important a la ciutadania. En canvi, malauradament, els mercats de la fruita i la
roba han estat tancats. Saben vostès també, tot i que sembla que aquesta setmana ja
ha canviat, el mercat només s’ha obert pel matí fins les 13:30h. Això també ha estat
una decisió dels paradistes. Segons em van fer arribar a mi, per responsabilitat.
Sàpiguen que aquesta, jo no tinc més informació que aquesta, sinó, l’explicaria,
perquè no tinc res a amagar. Sàpiguen que la història d’aquest escrit, jo crec i és
comprensible, el patiment o el que puguin demanar els paradistes però jo crec que en
aquest sentit, l’Ajuntament, l’Equip de Govern, fa un esforç per canviar aquest terra, fa
un esforç per millorar aquest equipament. Venim d’un terra que porta anys i panys.
Tindrem un nou terra. I repeteixo, és una millora pels usuaris del mercat i, de rebot,
pels paradistes i els clients dels paradistes. Per tant, jo crec que és una bona inversió i
estic convençut que les obres sortiran bé, perquè així m’ho ha demostrat, la implicació
de l’empresa que ha d’executar les obres, de venir a la reunió, a donar la cara, jo crec
que és d’agrair, i això demostra el seu propi interès. Si tenen alguna qüestió, no tinc
cap problema en respondre.
Sr. Zaldo. A mi m’agradaria saber si aquestes reunions que vostè ha anat comentant,
si s’ha aixecat acta de les reunions, perquè crec que això és una problemàtica que ve
passant a l’Ajuntament. Potser també si a les reunions de cultura s’hagués aixecat
acta, s’hagués evitat també alguns malentesos que han sortit avui també aquí i potser
aquest també és un exemple. Potser estaria bé, i ho faig com a proposta, que
comencéssim a acostumar-nos a aixecar acta de qualsevol tipus de reunió que fem,
que no siguin rutinàries. I aquesta és la pregunta.
Sra. Ponsa. Estic molt d’acord amb lo que ha dit vostè, Sr. Sánchez Camacho de
canviar el terra, de fet era un tema que ja portàvem, nosaltres també ho havíem mirat.
De fet, fins i tot van haver-hi unes subvencions de la Diputació i es va estar mirant de
canviar aquest terra però per import no hi arribàvem. Però crec que és important
arribar a un acord amb els paradistes. Primer de tot, pel que estem vivint. La que està
caient és molt gran i s’està fent un esforç molt gran cada dia per obrir la persiana.
Després, el tema de canviar el terra, la data és importantíssima. Per responsabilitat,
com vostè ha dit, també s’hauria de canviar el terra de la piscina municipal. Que també
ho havíem estat mirant. I vostè no la canviaria mai al juliol o l’agost. Per tant, crec que
és important arribar a un acord amb els paradistes, perquè potser una bona data per
fer aquest canvi seria passat reis. Tots sabem que els mesos de gener i febrer són
mesos molt tranquils i per tant, aquesta obra es podria fer. Hi ha antecedents d’obres
que han estat adjudicades un any però si es fa un document amb els motius i
l’empresa està d’acord, es poden canviar a l’any següent. Per tant, jo penso que
donades les circumstàncies actuals, el que hauríem de fer és arribar a un acord per
perjudicar el mínim a aquests paradistes que realment el que volen és aixecar la
persona a cada dia i donar també el servei i sobretot, fer-ho de la millor manera
possible. Segurament, l’empresa adjudicatària suposo que no sé el que posa al
document de la contractació, però suposo que no tindria inconvenient en canviar dates
i arribar tots a un acord que fos el millor possible per tothom. Penso que arribar a
l’entesa és la finalitat de tots i canviar el terra per un molt més segur.
Sra. Martínez. Jo també he tingut converses amb el mercat municipal, amb els
paradistes. I avuí portava un escrit per poder explicar-li al Sr. Oliver, però després de
tota la seva explicació, m’agradaria una mica anar punt per punt de tot lo que vostè ha
dit. Ha dit que quan va entrar a la regidoria li va saltar l’alarma. Però a mi em salta

l’alarma quan al pressupost de l’any 2020 vostès no ho portaven dintre del seu
pressupost i va ser una de les al·legacions que ERC va fer justament en aquest
pressupost. Després ha dit que va tenir una reunió el 30 de juliol. Em sembla molt bé,
només faltaria no tenir reunions amb la gent del mercat. Però clar, està tenint una
reunió el 30 de juliol per començar unes obres un 30 d’agost, donant un marge de
temps difícil. I no li estic pas dient que vulguem un canvi, perquè jo crec que els
paradistes no volen pas un canvi de temps, d’espai. En realitat, en el seu escrit ho
diuen molt clar, el que estan demanant és una definició del temps que durarà l’obra
amb un dia de finalització. És important perquè afecta, impacta a tota una sèrie de
famílies i creiem que aquest tipus d’obra necessita un informe que ratifiqui el temps de
l’execució del projecte amb una data de finalització concreta. Hi ha d’haver un
compromís de l’adjudicatari en quant a la finalització de l’obra. Vostè ha anomenat que
les obres poden tenir diferents problemes, poden sortir problemes i fer que aquestes
dates no siguin complertes, com el passeig marítim, però justament el passeig marítim
tenia data d’entrega. Se li demanava data d’entrega. Tenia també data d’inici. Jo he
buscat la memòria d’aquesta obra. No l’he trobada, no hi ha memòria. Lo que sí que hi
ha és una relació de feines que es faran, valorades, i li aplaudeixo el fet perquè hi ha
una total definició de quin és el tipus de material que posaran en aquest terra, unes
feines a fer valorades amb 22.167 €. Però en aquesta relació de feines no queden
reflectides les hores. Per tant, crec que, li reitero que una obra important que afecta a
10 famílies més treballadors, són gent que són autònoms i que si no aixequen la
finestra, la persiana, no van al seu negoci, no facturen i no cobren. Per tant, no hi ha
diners. Per tant, reitero que, i com li dic, és un prec, aquest prec que fa unànimement
el mercat i que també és difícil, i sense voler entrar en si ells van poder triar o no, és
que m’ha sabut greu sentir dir que els havien deixat triar si començaven el dilluns o el
diumenge. Però això no és una tria. Jo sempre faig comparacions una mica diferents.
És com un al·lèrgic als préssecs que li deixes triar entre un préssec vermell i un
d’aigua. És al·lèrgic als préssecs. Aquesta tria, no és una tria, és una decisió que es
pren, que ja li he dit abans, no crec que sigui un problema la data d’inici, el problema
és la data de finalització, la concreció amb una data de finalització. I no sé si em deixo
alguna cosa més. Ah, també m’ha sabut molt greu sentir-li dir que no els costa diners
als paradistes. Només faltaria, el mercat és municipal, és nostre. Només faltaria, que
en els que discurs hagi deixat anar que no els costa diners. Reitero, només faltaria. I el
mercat forma part del nostre imaginari com a poble. Crec que tots els que estem aquí
presents hem treballat perquè aquest mercat no desapareixes i quan vam sortir de
Govern, les parades estaven plenes i això és per recalcar. I s’havien fet també
modificacions en el mercat. Per tant, també s’ha de tenir present. Li reitero, són 10
parades, 10 famílies que no facturaran durant un mes i jo crec que el seu prec, el prec
aquest unànime dels paradistes és estem d’acord amb l’obra, l’aplaudim, perquè
també forma part del nostre dia a dia. Estem d’acord en començar l’obra el 31 d’agost
però volem saber quan s’acabarà i si pot ser, les hores que s’hi ha de dedicar, que es
puguin reduir i es pugui estar a sobre lo màxim possible. Gràcies.
Sr. Sánchez Camacho- Gràcies a tots. Intento contestar, espero a tot, i si em deixo
alguna cosa, m’ho diuen. El Sr. Zaldo, aixecar acta de la reunió. Això és una cosa que
entenc que l’Equip de Govern o l’Ajuntament a nivell polític s’hauria de plantejar. De
totes maneres, jo seré molt solemne i possiblement la meva paraula i la dels
paradistes té més pes que una acta que puguem escriure. Està molt bé fer l’acta, no li
dic que no, perquè és un tràmit administratiu, però jo crec que la paraula té un valor i si
es diu A s’ha de fer A i si es diu B s’ha de fer B. I després no matisar-la. I si després hi
ha matisos, parlar-ho i arribar a aquesta entesa, perquè les interpretacions poden ser

tantes com persones. Però jo crec que la major solemnitat és dir una cosa, donar la
teva paraula i complir-la. Per tant, cregui’m, segurament m’he deixat alguna cosa, però
cregui’m que tot el que he dit és així. Per tant, més solemnitat que aquesta, i la dels
paradistes que vam tenir a les reunions, no hi pot haver. Deia la Sra. Ponsa, ha estat
bé que digués la Sra. Martínez 22.000 €, està bé demanar subvencions, però entenc
que 22.000 € no és 1.000.000 €, per tant, entenc que en qualsevol escletxa, si m’ho
permet dir-ho això, es pot enquibir al seu Govern, del qual era vostè la màxima
representant, aquests 22.000 €. Veig que durant 2 anys i mig va ser incapaç d’enquibir
22.000 €. Són 22.000 €, eh?
Sra. Ponsa- Vostè també de posar-ho al pressupost.
Sra. Ponsa, respecti el torn de paraula, si us plau.
Sr. Sánchez Camacho- Gràcies Alcalde, perquè jo no he tallat a la Sra. Ponsa durant
la seva intervenció. Per tant, està bé demanar subvencions però crec que 22.000 € es
podia haver fet alguna coseta més, si em permet dir-ho així. Clar, tant la Sra. Martínez
com la Sra. Ponsa em diuen que jo he decidit l’inici de les obres. Possiblement m’he
explicat malament. Quan nosaltres parlem amb l’adjudicatari de les obres, evidentment
li preguntem, quan creus que et pot venir millor començar? I ell diu aquesta data o
aquesta data. Però nosaltres, a la primera reunió a la presidenta li vam dir mira, a
nosaltres ens va bé aquesta data i aquesta, però si a vosaltres us va bé al gener, al
setembre, al març, quan sigui, ens ho dieu i nosaltres ens adaptem. És que va ser així.
I això és així. No hi ha més. És a dir, quan jo a vostè li dic li canviarem el seu terra,
vostè decideixi. No sé, jo crec que millor impossible. Crec que dir a nosaltres ens
vindria bé aquesta data o aquesta, perquè evidentment l’empresari s’ha d’organitzar
però si vostè té alguna altra data, perquè nosaltres no som qui viu el dia a dia allà, ens
ho diu i ens adaptem. Jo crec que millor impossible. Jo no vaig pressionar al mercat
perquè comencés el dia 31. Jo els vaig dir al senyor empresari li va bé aquestes dues
dates, però vostès que són els que estan allà dia a dia, diguin quin dia volen
començar. No sé què he fet malament, en aquest aspecte. Si m’ho poden dir, jo m’ho
anoto i a la propera intento no fer-ho malament. Clar, jo hagués dit, anés anat al
mercat i hagués dit per decret llei, es comença tal dia, si vénen amb això els diria sí,
tenen raó, però ho he fet perquè he volgut i s’ha acabat. Però clar, quan dius ens aniria
bé aquesta data però triïn vostès, no em deixa de sorprendre que em critiquin en
aquest aspecte. També em sorprèn que quan oferim opció A i opció B, perquè opció C,
no fer les obres, ja els he dit que no, pues es triï tancar tres abans que tancar dos. Les
seves raons tindran, aquí és totalment respectable, perquè repeteixo, són ells els que
viuen el dia a dia. Ells han decidit. Nosaltres hem posat els mitjans i les alternatives,
però han sigut ells els que han decidit. Què més? Perquè no em vull deixar res. S’ha
d’arribar, ho tinc aquí anotat, a un acord amb els paradistes. Repeteixo, les reunions,
contacte amb la presidenta quan ella ha volgut, m’ha expressat les seves opinions que
evidentment traslladava, repeteixo, si tenen alguna altra metodologia de participació,
d’escoltar en aquest cas als paradistes, que l’Ajuntament presenti alternatives i si ells
tenen, agafar-les, escoltar-les i posar-les en pràctica. Si jo ho he fet malament i vostès
tenen una altra metodologia, jo sense cap mena de problema, l’anoto, perquè jo no he
arribat, Sra. Martínez, en allà, no, no, tres setmanes i surti el sol per on surti. No,
nosaltres vam dir home, quan tens un espai tancat, menys molèsties, més ràpid es pot
anar i pensem que és millor tancar-ho tot. Per la pols, perquè no entrebanqui ningun
amb les obres, però que penseu que tres setmanes no es pot? Bueno, alternativa B.
Tancareu unes setmanes, però al 50%, perquè clar, en algun espai s’ha de treballar.

Què més puc fer? Jo no he imposat opció A o opció B. Què més es pot fer? Més coses
que tinc apuntades. Deia la Sra. Martínez, informe que ratifiqui la finalització de l’obra.
Jo no sóc tècnic, no sé si per aquest import legalment això s'ha d’incloure o no, no ho
sé. Lo mateix que entenc que es detallen els altres aspectes, pues imagino que si no
està és perquè tècnicament o legalment, no és exigible. No ho sé. La data d’entrega.
Ho he dit al principi i és el meu compromís. Veiem la primera setmana, perquè a lo
millor s’ha previst que l’àcid, perquè quedi el terra nou enganxat bé, a lo millor no són
5 dies laborables i són 4. Jo crec que la primera o segona setmana ja es podrà anar
definint un dia de finalització, perquè a més a més, com augmenta aquell centímetre,
les dues portes que són automàtiques, s’ha de picar una mica. Perquè sinó no
tancarien bé i no farien bé la seva funció. Per tant, jo crec, el que he dit, primera o
segona setmana, una data de finalització, dia amunt o avall, ja es podrà tenir. Entenc
als paradistes, perquè si han de retirar gènere i després han de fer la provisió, ho
entenc. No sóc paradista, però clar, el sentit comú s’ha d’imposar. I els tècnics ja
saben, el contractista també. Estarem en contacte i l’abans possible direm mira, la
previsió és acabar aquest dia. Clar que he dit que és una obra que assumeix al 100%
l’Ajuntament. És que no he dit cap mentida, és una obvietat. I he afegit, com ha de ser.
Potser no ho he dit prou clar o prou alt, però com ha de ser. Sap vostè que hi ha altres
obres a les que s’apliquen contribucions especials. I no vull barrejar pomes amb peres.
I sí, continuen totes les parades plenes. Fa uns mesos, una parada buida es va
emplenar. Per tant, jo crec que això és signe que aquest mercat municipal té el seu
recorregut, té la seva vida. Possiblement m’he deixat alguna cosa, ho he intentat
anotar tot, si m’he deixat alguna cosa i creuen que haig de respondre m’ho tornen a
repetir i si puc, responc.
Recordar en el moment del Ple que estem. Són les preguntes del públic. Això
tocaria més en el punt de precs i preguntes de regidors. Com estem en aquest
moment del Plenari, fem una última intervenció per part dels grups polítics i si el
Sr. Sánchez Camacho vol resoldre les preguntes, i tancarem el tema.
Sra. Martínez. La crítica, Sr. Oliver, en cap cas ha estat el fet que vostè els imposés
res. Ni molt menys, la crítica és que vostè lo que no pot dir és que els ha donat un
poder de decisió quan et diuen de començar entre un dilluns un dimarts. És a dir, no
és aquesta la crítica. Per altra banda, a l’escrit dels paradistes queda ben clar que no
es queixen pas de que les obres comencin el 31 d’agost, ja ho tenen assumit. El que
ells diuen és que l’obra duri menys temps i que se’ls concreti una data de finalització
d’una forma una mica concreta, perquè no se’ls ha dit. Per altre cantó, lo que vostè em
deia de l’opció B que els havia donat, és una opció que vol dir que mentre estan
treballant els paletes, hi ha parades obertes. I com vostè sap i ha dit vostè mateix,
estem parlant d’uns productes d’alimentació. Per tant, per sanitat, per alimentació, per
seguretat, aquesta opció B tampoc és una opció gaire factible. Lo de l’informe que
vostè m’ha dit que poder per aquest informe no fa falta que hi hagi un informe detallant
el tempo, les hores que s’hi dedicaran, ho mirarem. No sé, jo tampoc ho sé, si és
exigible o no, li faré cas i ho mirarem perquè si en un pressupost d’aquest import fa
falta tenir una definició del tempo. I m’agrada molt el seu compromís de que l’obra es
realitzi ràpidament, però també ens agradaria que hi hagués un comprimís per part de
l’adjudicatari de l’obra perquè clar, la indefinició, queda com molt indefinit. Estic
conforme que vostè té molt bona fe i que ho farà, estarà a sobre, el conec i estarà a
sobre i sortirà lo millor possible, però m’agradaria que, a més a més del seu
compromís personal, hi hagués un compromís de l’adjudicatari. Res més. Crec que ja
li he dit tot. Gràcies.

Sra. Ponsa. Per al·lusions, que 22.000 € no és tant, dir-li que en els dos anys, vàrem
fer les portes dels mercats, els lavabos, els vestuaris i el següent pas era el terra, però
per manca de temps no es va poder continuar. I una altra cosa és que no sé si vostè
ha donat l’opció de que també es pogués fer a l’hivern. Una possibilitat potser seria la
segona quinzena de gener. Jo tinc entès que només l’opció era unes dates del mes
d’agost. Jo crec que si les condicions del contracte no diuen res, es pot arribar a un
acord amb el contractista i segurament els paradistes també estaran més d’acord en
fer aquestes obres els mesos d’hivern que no pas els mesos d’ara. Jo, pel que tinc
entès, ja li dic, jo, pel que m’han informat, és que els han donat dues dates del mes
d’agost, però no s’ha fet pas la proposta que fos més endavant, cap a la segona
quinzena, per exemple, del mes de gener.
Sr. Sánchez Camacho, per acabar. Començo pel final. Quan ho he dit la primera
vegada, és possible que jo ja no m’expliqui bé. Però quan ho dius dues vegades i crec
que la Sra. Martínez, en aquesta qüestió de dates sí que m’ha entès, entenc que és
vostè Sra. Ponsa que no m’ha entès. Tot i això, tinc força paciència i ho torno a repetir.
L’Ajuntament diu, ha parlat amb l’empresari, l’empresari que per dates, per la seva
organització, li va bé aquelles dates, però si vostès senyors paradistes, tenen una altra
data, l’Ajuntament i el senyor contractista no té cap problema en començar al gener, al
febrer, al març, al juny, al juliol, a l’agost, al setembre, a l’octubre, al novembre, al
desembre. I tornem a començar els 12 mesos. Per tant, se’ls diu, si vostès tenen una
altra prioritat, s’ho parlen i ens ho comuniquen. Jo, sincerament, aquesta nit, quan vagi
al llit, repassaré una mica, miraré la videoacta, quan estigui tranquil a casa i tingui un
moment, perquè possiblement no em sàpiga explicar. És molt probable que no em
sàpiga explicar. Per tant, jo crec que més clar, l’aigua. Pel tema del pla B, no ho he dit,
però a la primera setmana hi ha aquest líquid que per tema d’olors, però a partir de la
segona setmana, el canvi de terra ja té una afectació mínima. Per què? Perquè
l’adjudicatari va dir no, tot lo que sigui tallar, fer pols, ho faré fora. A l’exterior. Per tant,
ja ho portaré tot preparat i en aquella part, si triem l’opció B, només serà posar el terra.
Ell ho va explicar, de posar unes valles perquè ningú entri. Evidentment, quan fas
obres, sempre una molèstia mínima tens. Això és com quan fem obres a casa. A la
reunió que estava el contractista va dir, jo em comprometo a acabar l’abans possible i
si haig de posar més gent, posaré més gent, però hi ha vegades, per exemple, quan
es posi el terra, aquella banda s’haurà de deixar secar uns dies i no ho podràs tocar ni
trepitjar ni fer res. És una obra que té el terra i aquestes canonades, no té més. Per
tant, fer les obres d’un lavabo, depèn de com sigui el lavabo, té una durada
determinada. Per això, és el meu compromís i ho va expressar verbalment l’empresari
que farà les obres, que ell, quan abans ho acabi, i que ho acabarà bé, ho va dir davant
meu i dels paradistes, quan abans acabi, millor per ell, perquè marxarà abans cap a
una altra obra. Saben vostès que quan es contracta una obra, quan abans marxin
millor, perquè redueixen costos. Això no té cap secret, no m’ho estic inventant, és així.
Per tant, hi ha el compromís de l’adjudicatari. Jo estaré a sobre, intento estar a sobre,
de vegades no tinc tant de temps, però em comprometo a estar a sobre. A vegades ho
faig millor, a vegades ho faig pitjor, però intento estar a sobre i donar, si em permeten
l’expressió, donar la barra. Perquè això acabi. Perquè en definitiva, els interessos dels
paradistes són els meus, com a representant polític i com a regidor i si el terra no
funciona, vindran a demanar-me explicacions a mi. Si es retrassa l’obra, qui haurà de
donar la cara sóc jo. Si el terra està mal posat, qui haurà de donar la cara seré jo. Per
tant, el primer interessat sóc jo, en aquest sentit. I els interessos dels paradistes no és
que estiguin contraposats als meus, faltaria més. Jo crec que encara que jo no ho

sàpiga expressar de la millor manera possible, són pràcticament els mateixos. Jo crec
que amb això, Sr. Alcalde, puc acabar la intervenció. Gràcies.
I no havent-hi altres assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual
s’estén la present acta.
Joan Mercader Carbó
Alcalde
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