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Els grups polítics JxM, ERC, PDC i CUP-PA, i els seus respectius regidors que signen 

aquest acord, presentem una moció de censura a l’actual alcalde Joan Mercader, pels 

següents motius i amb els següents objectius, compromisos i acords per als següents 

més de dos anys: 

 

MOTIUS 

Presentem la moció de censura perquè: 

1. Ho permet la Llei. 

2. Després de 18 mesos de govern, ha quedat demostrada la inoperància, passivitat 

i negativa de l’alcalde en l’acompliment dels acords de Ple i la seva manca de 

lideratge i cultura democràtica. 

3. Tot i la predisposició de l’oposició, el govern socialista ha estat incapaç de bastir 

polítiques clares i contundents de transparència i participació.  

4. L’alcalde ha demostrat una incapacitat de diàleg i entesa tant amb l’opsició, com 

amb el propi equip de govern, com amb la ciutadania afectada per polítiques 

concretes. 

5. Són moltes les ocasions en que s’ha ignorat i menyspreat el paper de la resta de 

regidors del consistori.  

6. L’equip de govern que volem que surti, no té un projecte global que planifiqui 

estratègies per a determinar quin model de poble per a Malgrat es vol. Fins ara, 

el que ha estat present ha estat la poca determinació i la improvisació 

generalitzada. 

7. Perquè s’ha demostrat la incapacitat de gestionar, coordinar i donar solució 

consensuada als projectes i conflictes rellevants i especialment sensibles. 

8. Perquè, tot i els acords presos en el ple de l’Ajuntament i els compromisos 

d’aquesta institució amb organitzacions independentistes, l’actual alcalde posa 

pals a la roda en el procés d’autodeterminació de Catalunya. 

 

OBJECTIUS 

1. Perseguir una pràctica política senzilla, propera i sense dèficits democràtics, 

lluny de l’autoritarisme, el clientelisme i l’abús de poder. 
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2. Racionalitzar i fer òptima l’acció de govern, lluny de la improvisació i el 

malbaratament dels recursos públics. 

3. Establir un clima polític (entre govern, oposició i ciutadania) que normalitzi el 

debat i la deliberació com a pràctiques necessàries per arribar a consensos.  

4. Prioritzar l’atenció a les necessitats bàsiques que es manifesten en el nostre 

municipi. 

 

COMPROMISOS  

1. Establir les bases estructurals i metodològiques que afavoreixin una forma de 

govern participativa, transparent i democràtica. 

2. Dissenyar un projecte de poble coherent a mig i llarg termini (plasmat en un Pla 

d'Acció Municipal) que incorpori les línies de contingut estratègic i les 

actuacions concretes a desenvolupar en les diferents àrees de govern. 

3. Executar els acords de ple que s'aprovin. 

4. Els projectes que afecten a un gruix important de persones i/o col·lectius 

identificables s'iniciaran amb la seva consulta i implicació.  

5. L’accés a la informació de qualsevol expedient i/o projecte es facilitarà a tots els 

regidors d’aquest ajuntament. 

6. Renunciem a utilitzar la gestió pública com a arma de confrontació política o de 

lluita partidista i electoralista. 

7. No tindrem càrrecs de confiança. Els càrrecs directius o de comandament que 

puguin necessitar-se tindran caràcter eventual i ho seran per concurs de mèrits. 

8. Donem suport a la creació de la República catalana de tothom i participarem en 

el procés constituent. 

9. Treballem els projectes des de la transversalitat de totes les regidories, 

col·laborant i compartint l'objectiu comú. 

 

ACORDS 

Mecanismes per a ampliar la participació política, la transparència, la 

transversalitat i la presa de decisions col·legiada. 

1. Estudi i redistribució de les competències dels diferents òrgans de govern 

municipal existents, a fi d’enfortir els òrgans col·legiats i permetre polítiques i 

accions més consensuades.  
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2. No limitar el ple a la competència legalment atribuïda: al ple es poden portar 

projectes concrets, etc. 

3. Establir una Junta de Govern paritària (1 membre de cada grup). 

a. Les decisions es prenen per consens i no hi ha vot de qualitat. 

4. Els membres de la Junta de Govern Local es reuniran setmanalment en Comitè 

de Govern per tal de tractar la presa de decisions, analitzar projectes, establir 

prioritats, treball transversal, atendre els regidors delegats,...  

a. Cada quinze dies, presència dels regidors delegats, per a exposar el 

seguiment de la seva regidoria, projectes, etc. 

b. Les propostes de projectes es presenten als membres del Comitè de 

Govern per a la seva aprovació. Després de l’aprovació, la projecció, 

execució i seguiment correspon al regidor o regidors amb matèria 

implicada. 

c. Els discursos i notes de premsa institucionals (no la simple comunicació 

pública d’informació de la gestió) sorgiran del Comitè de Govern. 

5. Es crearà la portaveu del govern, no és un càrrec, és una nova tasca a 

desenvolupar.  

6. Reunió setmanal dels regidors per tal de treballar projectes de forma transversal. 

7. Tots els grups municipals i regidors de l’Ajuntament tenen accés directe als 

expedients. 

8. Agenda pública i actualitzada dels òrgans de govern i regidors delegats. 

9. Establiment normatiu i, en allò que sigui viable també fàctic, de mecanismes de 

democràcia directa i participació ciutadana. 

10. Audiències públiques periòdiques i descentralitzades localment, amb la 

presència de tot el govern. 

11. Establiment de l’oficina d’atenció ciutadana (OAC). 

12. Revisar tota mena de despeses de l’Ajuntament, en especial les supèrflues. 

13. Revisió del reglament orgànic municipal i redacció i aprovació d'un reglament 

d'organització i participació política municipal, prenent com a base aquests 

acords.   

14. Els acords relacionats amb la presa de decisions col·legiades o col·lectives 

s'aplicaran des de l'entrada en el govern.  

Acords concrets en relació al pla d'acció municipal. 
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1. A nivell pressupostari per l'any 2017: 

a. Introduir l’aplicació pressupostària de la consolidació de la Pilona. 

b. Introduir l'aplicació pressupostària pel pla d'acció de grafittis, pintades i 

tags.  

c. Fixar una despesa per a la diagnosi de les remunicipalitzacions  (de 

serveis d’aigües, neteja de les instal·lacions municipals, viària i platges) i 

municipalització de l’Escola Bressol. 

d. Suspensió temporal del projecte de remodelació de les obres de millora 

dels carrers Llibertat, Sant Elm i Carme per estudiar detalladament i 

consensuar col·lectivament les necessitats i el seu finançament.  

e. Dissoldre Malgrat Turisme S.L. per integrar la regidoria de turisme a 

l’Ajuntament. 

f. Serveis Socials serà prioritari a l’hora de fer modificacions 

pressupostàries, per davant de qualsevol altra regidoria. 

2. Prioritzar les necessitats en polítiques socials, habitatges i pobresa energètica. 

3. En cas que, després de valorar-ho i motivar-ho novament, es cregui necessari un 

Director General de Serveis Territorials, aquest serà personal eventual contractat 

per concurs de mèrits. 

Si alguna proposta no es pot portar a terme perquè alguna norma ho prohibeix 

s’haurà de motivar i explicar a la ciutadania perquè no s’ha dut a terme. 

 

 

 

 

 

 


