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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 

Data: 10 de gener de 2019 

Caràcter: ordinària 

Horari: de 19.00 a 19.12 h. 

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 

 

Hi assisteixen 

Grup de Junts per Malgrat - JXM 

M. Carmen Ponsa Monge, Alcaldessa, que presideix l’acte. 

Miguel Ángel Ruiz Giménez 

Mireia Castellà Climent 

Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal - ERC-AM 

Ramir Roger Artigas, 1er Tinent d’Alcalde 

Maria Ester Martínez Tarrés 

            Ricard Núñez Casanovas 

Grup del Partit Demòcrata Català (PDC) 

Jofre Serret i Ballart, 2n Tinent d’Alcalde 

Grup de Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu – CUP-PA 

Francisco Jesús Márquez Carvajal  

Núria Casajuana Vives, 3ª Tinent d’Alcalde 

Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés - PSC-CP 

Joan Mercader Carbó  

Raquel Martín Cuenca 

Óliver Sánchez-Camacho García 

Sònia Viñolas Mollfulleda 

Isabel Ortiz Vera 

Sergio Ortín Lacoma 

Grup del PP 

Ana Vega Raya 

 

Amb l’assistència del secretari Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, que dóna fe de l’acte i 

de l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras (aquest durant els cinc primers punts de 

l’ordre del dia). 

Es fa constar que la senyora Neus Serra Bosch, no assisteix, prèvia excusa. 

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 20 de desembre de 2018. 

2. Disposicions, acords i resolucions d’especial interès per Consistori. 



3.  Ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia i aprovació provisional de la 

modificació del tipus impositiu de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns 

immobles. 

4. Dació de compte dels decrets 3084 a 3382/2018. 

5. Precs preguntes 

Desenvolupament de la sessió 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 20 de desembre de 

2018. 

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=20190110&punto=1 

La Sra. alcaldessa pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament ha de formular 

alguna observació al contingut de l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 20 de 

desembre de 2018, còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria. 

Sense cap observació, per assentiment dels setze membres assistents, es 

declara aprovada l’acta de les sessió anterior, celebrada el dia 20 de desembre 

de 2018. 

2. Disposicions, acords i resolucions d’especial interès per 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=20190110&punto=2 

2-A.- Sr. Márquez: hem iniciat el segon trimestre del curs del Centre Cívic i aprofitem 

per fer un breu resum, ja que tenim totes les dades recollides de l’any anterior. En 

total, l’any passat, van entrar pel Centre Cívic 19.880 persones. L’Oficina d’habitatge i 

Barris, el mes que més persones van entrar, van ser 401, al mes de juny. En temes 

relacionats amb Joventut, van ser 725 persones, al mes d’abril. Pel Buc d’assaig hi ha 

dos mesos, maig i abril, que va ser utilitzat per 146 persones. El Casal de la Gent gran, 

es va utilitzar durant el mes de juliol per 156 persones. El Bingo, el mes d’octubre, per 

128 persones. El Tele Centre per 452 persones, essent el mes d’abril el que més es va 

utilitzar. Esports, que ha passat a tenir despatx en el Centre Cívic, el mes de novembre 

va tenir 31 visites. Exposicions, se’n van fer durant el mes de novembre, i 323 

persones van assistir a les diferents exposicions que es van realitzar. Per temes 

relacionats amb Cultura, el mes que més persones van arribar, va ser el mes de febrer 

amb 89 visites. A d’altres activitats, que inclouen les activitats de Nadal i activitats 

puntuals que es realitzen, van ser 686, durant el mes de febrer. Dir que el mes que 

més persones van assistir als cursos i tallers, que són el principal eix del Centre Cívic, 

va ser el mes d’octubre, amb 1.183 persones, el total de persones assistents als 
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cursos, durant l’any, va ser de 5.473. Creiem que s’està tornant a aixecar el Centre 

Cívic segons les dades que tenim. Aquestes dades els hi faré arribar a tots els partits 

de l’oposició i a tots els membres de l’oposició. Res més. Estem molt contents amb la 

feina que vam iniciar durant el mes d’octubre. 

2-B.-Sra. Castellà: aquest matí, s’ha instal·lat una estació de control de la 

contaminació atmosfèrica per part de la Diputació de Barcelona que permetrà conèixer 

la qualitat del nostre aire. L’estació està ubicada en el carrer Sant Elm, just entre les 

places de les Puntaires i Xesco Boix. La unitat instal·lada a Malgrat permetrà analitzar 

diferents partícules, nivells de benzens, ozó, òxid de nitrogen, BTX, a l’hora que 

disposa de sensors de variables meteorològiques que detectaran direcció i velocitat 

del vent, temperatura, humitat, radiació solar, pressió atmosfèrica i pluja. Aquests 

controls de contaminació atmosfèrica es realitzaran durant dos mesos. Val a dir que és 

un tipus de subvenció que portem, entre quatre o cinc anys, sol·licitant-la en el catàleg 

de la Diputació de Barcelona. Aquesta, concretament, va ser la del 2018, porten un 

any de retard però cada any, des de fa quatre o cinc anys, ens la concedeixen. Altres 

anys aquesta unitat s’ha instal·lat al Castell, al parc Francèsc Macià, a prop del camp 

de Futbol i s’intenta que cada any s’instal·li en diferents punts del municipi per poder 

tindre un control del tipus d’aire que hi ha a Malgrat i sempre han sortit resultats molt 

favorables.  

3.  Ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia i aprovació provisional de la 

modificació del tipus impositiu de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost 

sobre béns immobles. 

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=20190110&punto=3 

Sra. Ponsa: justificarem primer aquesta inclusió a l’ordre del dia. El passat 28 de 
desembre, el Consell de Ministres va aprovar una actualització dels coeficients dels 
valors cadastrals. El nostre municipi està inclòs en la relació de municipis que 
compleixen aquests requisits. Tenint en compte que a Malgrat li correspon un 
coeficient d’actualització de l’1,02 sobre els valors cadastrals, el que farem ara és 
rebaixar el tipus impositiu per compensar aquest increment. Per aconseguir el tipus 
que es vol aplicar i que estigui en vigor aquest any 2019, s’ha de portar a Ple i fer una 
exposició pública de 30 dies hàbils. Tenim com a màxim el dia 1 de març. Per tant, 
hem hagut d’avançar el dia del ple ordinari al dia d’avui incloent en el seu ordre del dia 
aquest punt. Ara el que caldria seria ratificar aquesta inclusió en l’ordre del dia, abans 
de tractar el punt en si.  

D’acord amb el previst a l’art. 82.3 del RD 2568/86 de 28 de novembre, pel que 

s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic Local, per 

assentiment dels setze membres assistents, es ratifica la inclusió a l’ordre del 

dia de la proposta aprovació provisional de la modificació del tipus impositiu de 

l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles. 

Antecedents  

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20190110&punto=3


 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar, està inclòs en la relació de municipis que compleixen 
els requisits establerts en l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, 
d’acord a l’Ordre HAC / 994/2018.  
 
D’acord amb el RDL 3/2016 de 2 desembre, tenint en compte que l’entrada en vigor de 
la ponència de valors cadastrals, en el cas de Malgrat de Mar, va ser l’any 2001, amb 
efectes de l’exercici 2019 s’aplicarà un coeficient d’actualització de l’1,02 sobre 
els valors cadastrals.  
 
Fonaments de dret  
 

 RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora 

de les Hisendes Locals. 

 RDL 1/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei del Cadastre 

Immobiliari. 

 Ordre HAC / 994/2018, de 17 de setembre, per la qual s'estableix la relació de 

municipis als quals són aplicables els coeficients d'actualització dels valors 

cadastrals que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 

2019.. 

 RDL 27/2018, de 28 de desembre, pel qual s'adopten determinades mesures 

en matèria tributària i cadastral. 

 
D’acord amb l’informe emès en data 2 de gener de 2019 per l’interventor de fons.  
 
Obert el torn d’intervencions 

Sr. Roger: el tipus impositiu que havia fixat actualment l’Ajuntament per l’exercici 2018 
era del 0,775 i tal com s’ha explicat, en aquest cas, el que faríem és baixar-lo fins al 
0,760, de manera que això permet complir el compromís que com a govern vam 
adquirir davant de la ciutadania del que el rebut de l’IBI, aquest 2019, seria exactament 
el mateix import de 2018 i amb aquest objecte hem de procedir a modificar aquest 
paràmetre per tal que es pugui compensar la pujada que hi ha per una banda i complir 
davant dels ciutadans els nostres compromisos. 

Sra. Ortiz: nosaltres, com això ha sigut una pràctica habitual que s’ha fet durant 
aquests quatre anys, sempre que puja la base, reduint el tipus, perquè el contribuent 
pagui el mateix, donem continuïtat al que hem estat fent i votarem a favor. 

Sra. Vega: sempre s’ha fet així, nosaltres votarem a favor. 

Vista la proposta de l’alcaldia, de 2 de gener de 2018,  el Ple, per assentiment 

dels setze membres assistents, acorda:  

Primer. Aprovar provisionalment la modificació del tipus impositiu de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, quedant fixat en 0,760%.  
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Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
Tercer. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al “Butlletí Oficial de la 
Província” els acords elevats a definitius i el text íntegre de les ordenances fiscals 
aprovades, les quals entraran en vigor amb efectes el dia 1 de gener de 2019 i regiran 
mentre no se n’acordi la modificació o derogació.  
 
4. Dació de compte dels decrets 3084 a 3382/2018. 

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=20190110&punto=4 
 
Es dona compte de les resolucions de l’alcaldia de la 3084 a 3382/2018. 

5. Precs 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=20190110&punto=5 
 

No se’n formulen. 

 

La Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta. 

 
 
M. Carmen Ponsa Monge 
Alcaldessa  

 
 
Joan Carles Nonell i Sendrós 
Secretari General 
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