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A L’ATENCIÓ DE LA SRA. ALCALDESSA DE MALGRAT DE 

MAR 

 

En NOM DE L’ASSOCIACIÓ “EL Rovell” inscrita amb el  nº de C.I.F. 

G65841587, i amb domicili a efectes de notificacions al carrer de Mar 77 

Baixos,   

 

MANIFESTEM:  

 

1.- Que volem manifestar el més ferm malestar i greuge respecte als fets i 

decisions que des del govern d’aquest Ajuntament afecten al 

desenvolupament  de les nostres activitats o fins i tot les impedeixen. 

 

2.- Se’ns va denegar la col·locació d’una pancarta que anunciava la 

realització d’un mercat d’intercanvi i a la vegada l’exposició d’una 

pel·lícula. Els motius argumentats per aquesta denegació no es sostenen. 

La suposada “ocupació d’espai públic” que s’addueix, ni interromp les 

activitats normals del poble ni s’assembla amb res a qualsevol cosa 

indeguda. 

L’Ajuntament hauria de facilitar les iniciatives de participació ciutadana.  

En definitiva era l’objectiu d’aquestes accions tal i com consta en els 

nostres Estatus, dels quals en teniu una còpia i que en el seu article 2 ho 

recullen així: 

 

“ Madurar el pensament crític de les persones vers el criteri únic. 

La difusió dels diferents canals d’informació que tracten matèries socials, 

econòmiques, culturals i ambientals.  

Proporcionar un espai físic per a que les persones i els col·lectius puguin 

desenvolupar les seves activitats i creativitat.  
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Afavorir la coordinació de les xarxes socials.” 

 

Per tant, ho reiterem, l’Ajuntament pot o no facilitar aquestes iniciatives de 

participació, però en tot cas el que de ben segur no ha de fer és 

obstaculitzar-les. 

 Per altra banda, entenem que és raonable que el Govern ADMINISTRI 

l’ús del Espai Públic, però a la vegada també entenem que no n’és 

PROPIETARI DISCRECIONAL.  

 

3.-Actuant discrecionalment, no com a ADMINISTRADOR sinó com a 

PROPIETARI de l’espai públic, i ABANS de notificar-nos la denegació de 

l’activitat del Mercat que anunciàvem, l’equip de govern va procedir a la 

retirada i confiscació de la pancarta publicitària, de la que val a dir que 

també havíem sol·licitat el permís amb la instància corresponent, i ho va fer 

d’una manera clarament injusta i confiscadora, obstaculitzant així la nostra 

activitat. 

  

 

4.- Per altra banda, el fet de la denegació de l’activitat del Mercat 

d’intercanvi, es correspon amb aquesta actitud d’obstaculització , a 

l’empara dels articles 2 i 24 de l’ordenança reguladora de les activitats 

comercials no sedentàries realitzades fora del àmbit de local comercial i del 

denominat mercat setmanal. Òbviament, i tal com ho diu el seu nom, es 

tracta d’intercanvis, no de venda ni utilització de diners que generin 

beneficis, sinó únicament intercanvis (com el de canviar cromos : jo el tinc 

repe i a tu et falta). Aquesta activitat, i tal com consta en els nostres 

Estatuts, és totalment aliena a l’afany de lucre, i és fruit d’una visió diferent 

del model consumista que tots podem veure a on ens ha portat; activitat per 

tant molt més reforçada en els actuals moments de crisi. Per tant, queda clar 
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que la denegació d’aquesta activitat no es manté fonamentant-la en la llei 

(ordenança) del propi Ajuntament. 

 A banda, tenim constància de la realització per part d’altres entitats i 

organitzacions d’iniciatives semblants i en les que sí hi ha intercanvi de 

diners; d’això, només podem deduir que la denegació d’aquesta activitat 

per part nostre, es correspon a un acte DISCRECIONAL del Govern envers 

la nostre Associació. 

Així doncs, les nostres accions no només no vulneren la llei, sinó que 

reforcen la seva legitimitat.  

 

Per tot això: 

 

DEMANEM: Una clarificació i rectificació per part del Ajuntament sobre 

aquests fets injustos. En cas contrari , només podria indicar que a aquest 

Govern no li interessa, o pitjor encara, dificulta les activitats amb objectius 

de conscienciació i participació social, a més d’impedir la llibertat 

d’expressió.  

 

Volem fer constar que en cas de no obtenir aquesta clarificació i 

rectificació que demanem, recorrerem a totes aquelles instancies 

necessàries per aconseguir-ho, i en primer lloc, al proper Ple del 

Ajuntament. 

Així mateix li comuniquem que remetem còpia d’aquest escrit a tots els 

Grups Municipals i als mitjans de comunicació locals i comarcals 

 

 

Malgrat de Mar, 21 de setembre de 2012  

 

 


