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Presentació 
  

Volem ser, primer de tot, transparents i humils: per nosaltres no ha estat fàcil 

prendre una decisió al respecte, teníem pros i contres de defensar el SÍ o de 

defensar el NO, però finalment la majoria de la militància d’Esquerra 

Republicana ha optat per defensar el NO, que és el més coherent en relació 

al nostre model de poble. 

 

Hem estudiat el projecte que es presenta i que es sotmet a consulta popular, i 

hem demanat el suport tècnic necessari per resoldre algunes qüestions 

tècniques que volíem que se’ns expliquessin. 

 

Aprofitem també per celebrar la iniciativa del nou govern municipal de fer 

una consulta (la primera consulta popular organitzada per l’Ajuntament que es 

fa a la història Malgrat), i posar aquest tema tant rellevant en mans de la 

ciutadania malgratenca.  

 

Esquerra Republicana, a més, tindrà en aquesta consulta un paper destacat 

des del govern, des de la regidoria de Participació Ciutadana per tal de conduir 

tot el procés previ de preparació de la consulta popular. 

  

Model de poble 
  

 Defensem el que sempre hem defensat: un Malgrat que creixi de forma 

sostenible i ordenada, amb uns serveis públics que puguin garantir el 

benestar de la gent de Malgrat, i un Malgrat que mantingui la seva 

identitat com a poble i que no es converteixi en una ciutat més de l’Àrea 

Metropolitana. 

 Estem en contra de que el creixement de Malgrat es faci per motius 

econòmics i urbanístics, sense tenir en compte criteris ambientals o 

socials. 

 El model urbanístic vigent, derivat del POUM de 2005, promou 

l’especulació i el creixement urbanístic, i no aposta per la sostenibilitat, ni 

per un creixement respectuós amb el medi ambient. 

 Malgrat no pot créixer per ser una ciutat dormitori més de l’Àrea 

Metropolitana: volem un poble amb habitatge de baixa alçada, amb 

qualitat de vida, amb espais oberts, que posi en valor el patrimoni 

històric... 
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POUM vigent i 
modificacions 
  

 El 2005 es va aprovar un POUM que preveia que a la zona del PP7 s’hi 

poguessin construir 361 habitatges. 

 

 L’any 2008 la Generalitat aprova una Àrea Residencial Estratègica que 

permet fer 525 pisos al PP7, en una època de bombolla immobiliària, i 

ERC ens vam oposar a aquest increment ja que consideràvem que era 

totalment desmesurat. 

 

 El gener de l’any 2015 el Ple de l’Ajuntament sol·licita deixa sense efecte 

l’Àrea Residencial Estratègica, i es torna als 361 habitatges permesos 

pel POUM. 

 

 L’any 2017 es presenta el projecte d’inversió sotmès a consulta popular 

a la zona del PP7, per construir 260 habitatges, més 47 dotacionals 

opcionals, una zona comercial, i un nou accés des de la N-II. 

 

 El POUM de 2005 tenia una vigència aproximada de 10 o 12 anys. Tal 

vegada un cop passada la bombolla immobiliària, en un moment en què 

es comença a sortir de la crisi econòmica, i abans d’una nova bombolla, 

caldria una revisió del POUM per tal de posar límits seriosos al 

creixement previst per Malgrat 

 

El projecte 
 

 Inversió privada per urbanitzar i edificar el PP7, que requereix modificar 

el pla urbanístic vigent per tal de augmentar la superfície comercial i 

reduir la d’habitatges. 

 Construcció d’un nou accés per la N-II. 

 Construcció de 260 habitatges (algun de planta baixa + 6 plantes) + 47 

dotacionals opcionals. 

 Total m2 de superfície: 85.998 m2 

 Sistemes: 45.091 m2 (52% del total) 

 Zones (habitatge+comerç): 40.906 m2 (48% del total) 

 Zona habitatge: 24.651 m2 (51%) (abans 85%) 

 Zona d’usos terciaris: 15.767 m2 (49%, dels quals 40% comerç i 9% 

hotel) (abans 15%) 
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  Arguments pel NO 

 
1. Habitatges/població 

  

 A Malgrat hi ha, amb dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya de 

l’any 2011, un total de 1.109 habitatges buits. 

No podem obviar que a Malgrat hi ha un gran nombre de pisos buits, a 

afegir els 2.552 habitatges que preveu construir el POUM i que ens 

sembla totalment excessiu. 

 

 
 El POUM preveu 2.552 habitatges (7.650 persones més), una xifra totalment 

desmesurada feta en període de bombolla immobiliària. 

  

  2000 2010 augment % augment 

Habitants Malgrat 13.686 18.596 4.910 36% 

Habitants Maresme 340.000 429.000 89.000 26% 

Habitants Catalunya 6.174.000 7.462.000 1.288.000 21% 

  

 Malgrat ha sofert en els darrers anys un creixement de població 

molt superior a la mitjana de creixement de població de la comarca 

del Maresme, i encara molt més gran que la mitjana de creixement de 

població a tot Catalunya. 

 

 No volem que Malgrat es converteixi en una ciutat dormitori. Si que és 

veritat que amb el nou PP7 es construiran menys habitatges, però en tot 

cas, estan parlant de fer més blocs de pisos (de fins a 6 pisos d’alçada) 

en menys espai (24.651 m2).  

 

 Nosaltres ens preguntem si no seria millor destinar els 40.419m2 de sòl 

residencial actual a fer habitatges unifamiliars. D’aquesta manera, tot i 

que no evitem la construcció, podem acollir una activitat econòmica 
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mantenint el perfil de poble que volem pel nostre municipi i evitem la 

massificació dels grans blocs de pisos. 

  

 Esquerra Republicana creu que si s’ha de desenvolupar la zona del PP7 

ha de ser mitjançant una zona d’habitatge unifamiliar residencial, com a 

molt d’estil dúplex, similar a la que hi ha a la zona de la Policia Local, i 

d’un nombre molt més reduïts de quantitat d’habitatges. Ja hi ha molts 

blocs de pisos a Malgrat, i molts estan buits, res fa pensar que sigui 

una bona idea construir més pisos si els que estan buits no s’han 

ocupat. 

 

 Hem de fer un canvi de paradigma en la política d’habitatge: hem de 

passar de la construcció de nous habitatges a la rehabilitació dels 

edificis existents, i això passa per donar estímuls a la rehabilitació i 

fomentar el lloguer. 

 

  

2. Serveis 
  

 Un creixement de població i un nou barri generaria també més 

necessitats a cobrir: augmentar la plantilla de la policia local, més 

demanda als serveis socials, més places als centres educatius, major 

afluència al CAP, més demanda als pavellons municipals i altres 

instal·lacions esportives o culturals… 

  

 Actualment les escoles per donar cobertura a l'augment de població 

d'aquests últims anys han ocupat zones lliures dins l'espai de l'escola 

incorporant mòduls o reduint l'espai de les aules per fer-ne més. 

Igualment, optant pel NO també es manté el terreny per un nou 

Institut a Malgrat. 

  

 Des d’Esquerra Republicana dubtem que tinguem els equipaments 

suficients per donar servei a les persones que ocuparan aquests 

nous pisos a mitjà termini. Hi ha serveis municipals com el CAP, la 

Policia Municipal, o els Serveis Socials que poden tenir problemàtiques 

per rebre un miler de persones més en els propers anys. I a nivell 

comarcal, l’Hospital de Calella, que és el nostre hospital de referència, té 

les urgències saturades i unes llistes d’espera massa llargues. 

Ja no només parlem del PP7, sinó també dels habitatges que ja estan 

actualment construïts i buits, i que es podrien omplir alguns d’aquests en 

els propers anys. Només amb la població del PP7 i la dels pisos buits, 

augmentaríem la població en més de 4.000 persones. 
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 Actualment els serveis públics de Malgrat donen una resposta massa 

precària als habitants que som, en bona part pel model de poble que 

tenim com a conseqüència dels anys de govern socialista. 

 Cal pensar en com mediambientalment podríem gestionar aquest 

increment de població, perquè entre d’altres, també suposaria una major 

exigència d’aigua i que podria haver de suportar el riu Tordera. 

 També suposaria un augment de l’afluència de trànsit de vehicles per la 

carretera N-II, actualment ja saturada en molts moments del dia, i que 

comportaria més problemes de mobilitat pels malgratencs i les 

malgratenques. 

  

3. Comerç 
  

 Tenim seriosos dubtes de com afectarà al teixit comercial del nostre 

poble la creació d’aquesta gran àrea comercial. Dubtem que pugui tenir 

cap impacte positiu l’entrada de les persones que vagin a comprar a 

l’àrea comercial proposada. Ningú assegura que qui entri amb cotxe 

per l’accés de la N-II, després entri cap a les zones comercials de 

dins del poble a fer compres. Com a exemples podem trobar les 

visites al Parc Francesc Macià, les persones que van al cinema a Blanes 

o Arenys, la gent que va a comprar a Mataró Park, Decathlon Mataró o 

Decathlon Girona, la gent que va a comprar a l’Espai Gironès a Salt... la 

immensa majoria no entren al nucli de població d’aquells llocs. 

 

 Volem un comerç de proximitat i quilòmetre zero, no que s’instal·lin 

grans superfícies al nostre municipi que tenen d’altres interessos 

diferents als nostres. Tenim dubtes de si les zones comercials actuals de 

Malgrat (carrers Mar, Carme, Bellaire, Desclapers, Ramon Turró, 

Travessera del Mercat, Sant Antoni de Pàdua, Abat Oliba i Av. 

Mediterrània) estan prou fortes per aguantar una gran superfície 

comercial. 

 

 El comerç local està tocat a causa de la deixadesa que hi ha hagut 

amb el Barri Antic en els últims 10 o 15 anys, amb molts locals 

tancats i una imatge de deixadesa. El comerç local necessita una 

injecció forta i que es fomenti el comerç de proximitat i quilòmetre zero, i 

es mantingui la identitat i el perfil del nostre poble. Ens volen imposar un 

model de zona comercial clonat d’altres que ja existeixen en molts 

d’indrets del nostre país.  

 

 No creiem que facin falta més grans superfícies comercials a la 

zona de l’Alt Maresme. Tenim grans superfícies comercials a pocs 

quilòmetres de Malgrat: Santa Susanna, Blanes, i a menys de 40 minuts 
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com Mataró o Girona. També ens preocupa què passarà quan 

aquests grans operadors decideixin que es retiren i deixin naus 

buides, ja que s’està produint un boom de construcció de grans 

superfícies comercials. 

 

 Considerem que s’ha de fomentar una economia de proximitat i que 

permeti un contacte entre productors i consumidors, i un model 

comercial arrelat a la trama urbana existent actualment. 

 

4. Llocs de treball 
  

 No podem afirmar que es creïn un determinat nombre de llocs de treball, 

ni sabem en quines condicions contractuals serà. Normalment, aquests 

tipus de comerç ofereixen llocs de treball precaris. No es pot obligar a 

una empresa a contractar personal d’un determinat municipi, per 

tant, la gent de Malgrat partirà de les mateixes condicions per accedir als 

nous llocs de feina que altres persones de fora. Seran llocs de treball per 

tota la zona, no només per Malgrat, com en d’altres àrees comercials 

properes. Una bona part dels llocs de treball no seran massa qualificats, 

i amb sous precaris i temporalitat. 

 

 Volem treballar perquè s’instal·lin al municipi empreses que fomentin el 

treball digne i de qualitat, i en sectors econòmics que considerem 

estratègics com sector turístic familiar, les noves tecnologies, l’atenció a 

les persones, el petit comerç, les energies renovables... 

 

 Considerem prioritari dotar els polígons industrials actualment 

existents de serveis perquè siguin competitius i s’hi puguin 

instal·lar noves empreses. 

  

5. Habitatge protegit 
  

 Des d’Esquerra Republicana volem un accés fàcil a l’habitatge pels 

malgratencs i malgratenques. Si bé una part dels pisos que planegen 

construir han de ser de protecció oficial, amb la crisi, la diferència entre 

els preus dels pisos lliures i els protegits ja no és tan gran i ja no resulta 

tan avantatjós comprar-ne. En un poble on al 2011 hi havia més de 

1.100 habitatges buits, no val la pena construir-ne de nous. Creiem que 

caldria afavorir que aquests pisos buits ja construïts es puguin 

adjudicar a persones amb dificultats d’accés a l’habitatge, abans de 

construir-ne de nous. 
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 En 40 anys no s’ha fet cap habitatge de protecció oficial a Malgrat, 

tots els governs anteriors encapçalats pel PSC no han sabut 

gestionar les situacions que permetessin que en disposéssim. No 

tenim un parc d’habitatges destinats a persones amb dificultats per 

accedir-hi, i no estem d’acord tampoc en què l’habitatge de 

protecció oficial quedi tot concentrat en una zona, hauria d’estar 

repartit pel poble per no crear una zona específica d’un perfil determinat. 

 

 Per treballar per un accés més fàcil a l’habitatge, creiem que és millor 

treballar la gestió dels pisos buits existents, i com des de 

l’Ajuntament es poden fer convenis amb entitats financeres que tenen 

una gran quantitat d’habitatges buits. 

   

  

6. Hisenda municipal 
  

 Al municipi de Salt hi va haver una consulta l’any 2016 per desenvolupar 

una zona del municipi, amb algunes semblances amb la que es farà a 

Malgrat. Un dels arguments era que l’Ajuntament de Salt té uns 

ingressos inferiors en un 30% que la mitjana de municipis d’aquest 

tamany (30.000 habitants), degut sobretot al baix valor cadastral de les 

finques, i a poca recaptació d’IAE. 

A diferència de Salt, Malgrat no té a dia d’avui problemes de 

finançament de l’Ajuntament. El nostre és un Ajuntament sanejat, 

gràcies sobretot a l’esforç dels ciutadans i ciutadanes de Malgrat, 

pagant un IBI elevat, i l’elevat percentatge que se’ls ha aplicat en el 

pagament de les contribucions especials que han patit per la 

remodelació dels seus carrers. 

  

Dades Ajuntaments 2016: 
  

Municipi Ingressos per habitant Pressupost Població 

Malgrat de Mar 1.030,71€ 18.935.175 €  18.371 

Calella 1.022,28 € 18.632.300 € 18.226 

Banyoles 1.035,48 € 19.983.519 €  19.299 

Salt 830,80 € 24.377.483 € 29.342 
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 En finançament de l’Ajuntament, estem en la línia de pobles similars 

en població com Calella o Banyoles. Per tant, no cal construir un 

nou barri per tal d’obtenir finançament extraordinari mitjançant 

impost sobre construccions, plusvàlues, IAE… 

  

 

Què voldríem pel PP7? 
 

Des d’Esquerra Republicana hem considerat també oportú explicar què 

voldríem pel futur del PP7, i no quedar-nos només amb la negativa al projecte 

d’inversió privada sotmès a consulta popular 

 

Per començar amb una obvietat, l’objectiu final de l’urbanisme és crear les 

pautes per tal de millorar la qualitat de vida de les persones. Això es pot 

aconseguir tant si es té molt sòl urbanitzable, com si es té poc sòl urbanitzable. 

Tenir molt sòl urbà o urbanitzable no té cap relació directa amb una major o 

menor qualitat de vida de les persones del municipi. En definitiva, anar 

augmentant la urbanització del municipi no és un repte d’obligat compliment, 

sinó una possibilitat, com també ho és deixar d’urbanitzar. 

 

En 12 anys, els compresos entre el 2005 i el 2017, s’ha presentat un sol 

projecte d’inversió per urbanitzar aquesta zona. Si aquest projecte és rebutjat 

per la ciutadania de Malgrat, poden passar anys fins que arribi un altre projecte 

d’inversió privada. 

 

Si algun dia el fet d’urbanitzar la zona del PP7 pot tenir un impacte positiu en la 

ciutadania de Malgrat i la seva qualitat de vida, per nosaltres aquesta ha de ser 

una zona on hi hagi un reduït nombre d’habitatges i que siguin de caràcter 

unifamiliar, on hi hagi espais verds, amb un nou institut, i amb locals comercials 

que no creïn una gran superfície comercial amb grans empreses sinó amb 

negocis de tamany petit i mitjà.  

 

Des d’Esquerra Republicana tampoc podem descartar que aquesta sigui una 

possible ubicació, per, en un futur, instal·lar-hi un equipament (que no ha de ser 

obligatòriament de titularitat municipal), atès que som en un moment de canvis 

al país, i en el futur poden sorgir opcions per ubicar equipaments en territori del 

poble de Malgrat. 

 

Finalment, també volem recordar que el planejament urbanístic és modificable 

per part del Ple de l’Ajuntament, cosa que per nosaltres seria desitjable en els 

propers temps, però això dependrà de la correlació de forces dels diferents 

grups polítics municipals en cada moment. 

 


