ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 9 de gener de 2020
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 19.13 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
Sra. Isabel Ortiz Vera
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
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA (CUP MALGRAT DE MAR – AMUNT)
Sr. Enric Zaldo Aubanell
Es fa constar que la Sra. Lurdes Borrell Arigós, no assistí, prèvia excusa.
Amb l’assistència del secretari accidental Sr. Salvador Serra Tarrés, que dóna fe de
l’acte i de l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras.
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,
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Ordre del dia
1. Disposicions acords i resolucions d’especial interès per la Corporació
2. Modificació del tipus de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana
(IBI), exercici 2020.
3. Dació de compte dels decrets de l’alcaldia 3052 a 3285/2019.
4. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1.Disposicions acords i resolucions d’especial interès per la Corporació
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=20200109&punto=1
1-A.- Sr. Hasko: Féliz año. Desde la regidoría de Deportes queríamos agradecer a
todas las personas que han participado en la jornada de recogida solidaria de juguetes
a favor de la Cruz Roja. Se han recogido un total de 93 juguetes. De esta forma
seguimos demostrando que Malgrat es solidario con las familias que más lo necesitan.
Y, especialmente haciendo posible que niños y niñas tengan un regalo que abrir y una
ilusión en estas fechas.
1-B.-Sr. Ortín: Feliç any i bon vespre a tothom. Informar des de la regidoria de
Joventut que aquest dimarts s’han posat en marxa les aules d’estudi a la Biblioteca,
coincidint amb l’època d’exàmens a la Universitat. El servei durarà fins al dia 30
d’aquest mes, en horari de dilluns a dijous, de 20 a 23.30 hores, i dissabtes i
diumenges de 16 a 21 hores.
1-C.- Sr. Serret: Bona tarda a tothom i bon inici d’any. Des de la regidoria de Salut,
volem posar de manifest que el passat 20 de desembre es va continuar amb el
desplegament del projecte Malgrat cardio protegit. S’han instal·lat 3 nous
desfibril·ladors, en la plaça de l’Àncora, a la plaça de l’Estació, i a l’encreuament entre
l’avinguda Mediterrània i el carrer Girona. Recordar que aquests són uns
desfibril·ladors automàtics, s’activen automàticament en el moment que és necessari,
també s’activa tot el protocol mitjançant el 112, estan connectats per control remot, per
tant, automàticament, es pot assistir aquelles persones que ho necessiten. A partir
d’aquí poder salvar vides, que aquest és l’objectiu que té el desfibril·lador.
1-D.- Sra. Viñolas: Bona tarda a tothom i bon any. Des de la regidoria de Gent gran,
engeguem aquest gener el projecte “Escola de salut”. Aquestes activitats s’iniciaran el
20 de gener i s’allargaran fins al mes de juny. El dimarts es realitzaran tallers de
fitness, el dimecres es realitzaran tallers de memòria en el centre cívic, i tallers de
músico teràpia en el Centre cultural. L’horari de tots els cursos serà d’11 a 12.30 h. El
termini d’inscripcions s’obrirà el proper dilluns dia 13 de gener i s’allargarà fins al
divendres 17. Les inscripcions es faran a l’OAC, de 9 a 14 del migdia.
2.Modificació del tipus de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana
(IBI), exercici 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=20200109&punto=2
Antecedents
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/1257/2019 de 17 de desembre.
D’acord amb el RDL 18/2019 de 27 de 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 a l’exercici 2020 s’aplicarà un coeficient d’actualització de l’1,03
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/1257/2019, de 17 de desembre, 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
2020.



RDL 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s'adopten determinades mesures
en matèria tributària, cadastral i de seguretat social.

D’acord amb l’informe emès en data 2 de gener de 2020 per l’interventor de fons.
Obert el torn d’intervencions
Sra. Ortiz: Bon any i bon vespre a tothom. Per començar direm que el dia 27 del 12, al
Consell de Ministres, va aprovar una actualització cadastral que afectaria a 1042
municipis, dintre dels quals estaria Malgrat. Aquesta revisió cadastral vol dir que el
nostre rebut d’IBI patiria un increment, un increment, que segons aquesta actualització,
seria per uns municipis el 3% i per altres municipis del 5%. Al nostre municipi això no
afectarà, donat que l’IBI és un impost municipal i l’Ajuntament té la potestat de regularho. El que faríem nosaltres seria modificar el tipus d’IBI perquè la regularització tingui
efecte 0. Això és el que es farà. Per tant, aprovem el coeficient de 0,738% i el ciutadà
no notarà cap impacte en el seu rebut.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 7 de gener de 2020.
Vista la proposta de l’Alcaldia, de 2 de gener de 2020, el Ple per assentiment dels
setze membres assistents,
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Acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació del tipus impositiu de l’ordenança fiscal
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, quedant fixat en 0,738%.
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 2020 i regiran
mentre no se n’acordi la modificació o derogació.
3.- Dació de compte dels decrets de l’alcaldia 3052 a 3285/2019.
El Ple pren raó dels decrets 3502 a 3285/2019.
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=20200109&punto=3
Assumpte d’urgència
Moció presentada d’urgència pels GPM JxC MEM, ERC i CUP de rebuig a la
resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la
Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben
enregistrades a la videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:
Votació
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200109&punto=4
Moció
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200109&punto=5
Assumpte declarat d’urgència.
Moció que presenten els Grups Polítics Municipals de JxCat-MeM, ERC i CUP,
referent al rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central, respecte al MH
President Quin Torra i a l’eurodiputat Oriol Junqueres.
Es passa a votar la urgència que resulta acceptada per assentiment dels setze
membres assistents, acorda, d'acord amb allò establert a l’article 106 del Decret
Legislatiu 4/2003, Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 91.4 i 83
del RD 2568/86 de 28 de novembre.

El Sr. Roger proposa esmenar la moció, en el sentit d’estendre el rebuig, també, als
acords del Tribunal Suprem on nega la llibertat de l’eurodiputat Oriol Junqueres i
l’inhabilita indefinidament (acord que s’ha conegut avui mateix, dia 9 de gener).
Aquesta esmena s’aprova per assentiment dels setze membres assistents.
Es dóna lectura de la Moció amb l’esmena referida
El passat divendres dia 3 de gener de 2020, en un acord, la Junta Electoral Central
pretén executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra,
malgrat no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de
diputat electe del Parlament de Catalunya.
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que
determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya
respecte els motius de cessament del President del nostre país.
En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat
Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que
hauria d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó.
Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol
s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen
persecució per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet
de defensar el dret d’autodeterminació de Catalunya.
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem
estat al costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per
trobar una solució política al procés.
Acords del Tribunal Suprem, de 9 de gener de 2020, en que es nega la llibertat de
l’eurodiputat Oriol Junqueres i l’inhabilita indefinidament.
Sr. Serret: aquesta és una moció d’urgència en tant que el passat 3 de gener del 2020,
la Junta Electoral Central, feia una resolució en contra del President Torra, demanant
la inhabilitació i també de l’eurodiputat Oriol Junqueras. En tant que va ser el dia 3 de
gener i que hi ha hagut els festius, no hem pogut presentar la moció dintre de l’ordre
del dia de forma ordinària, i per tant, creiem oportú, donat que ha sigut fa, relativament,
4 dies, poder presentar aquest punt d’urgència.
Es passa a votar la urgència que resulta acceptada amb el vot a favor dels setze
membres assistents, d'acord amb allò establert als articles 91.4 i 83 del RD
2568/86 de 28 de novembre.
Obert el torn d’intervencions
Sr. Serret: llegeix la moció.
Sr. Roger: aprofitant aquesta urgència, aquest migdia, o primera hora de la tarda, hem
sabut que el Tribunal Suprem ha resolt en relació a l’eurodiputat Junqueras, i se li
nega el seu dret a tenir aquesta condició d’eurodiputat. Per tant, des d’ERC
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demanaríem afegir en un d’aquests acords, potser tant el primer com en el segon,
aquest rebuig que fem a la Junta Electoral Central, que s’afegeixi el rebuig, també, en
aquesta sentència indigna en el Tribunal Suprem, que hem conegut avui mateix.
Sr. Serret: per nosaltres cap problema, i entenc que la CUP també.
Sr. Mercader: dons s’afegeix això.
Sra. Ponsa: Bon any a tots els oients i als assistents del Ple. Nosaltres no
l’encapçalem, però sí que hi votarem a favor d’aquesta moció que han presentat els
tres grups municipals.
Vista la moció dels GPM JxC MEM, ERC i CUP (amb l’esmena in voce proposada
per ERC), el Ple de l’Ajuntament, per vuit vots a favor (JxC-MEM,ERC, CUP i JxM)
i vuit abstencions ( PSC), acorda:
Acorda:
Primer. Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la
retirada de la seva credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya.
Segon. Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central així com els autos
del Tribunal Suprem de 9 de gener d’enguany, en què neguen la condició d’eurodiputat
a Oriol Junqueras i l’inhabilita indefinidament, malgrat la recent sentència del TJUE en
què es dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria
immunitat parlamentària. A més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha
reconegut com a eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni
Comín.
Tercer. Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de
Catalunya el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern
de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els
drets del President com dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili.
Quart. Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre
país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes,
representants de la societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions,
allunyen l’acord polític.
Cinquè. Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn
dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i
polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
Sisè. Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el
nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics.
Setè. Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels
Diputats, a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament
Europeu, als municipis agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar

a conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells
mitjans que es creguin oportuns.
4.- Precs i preguntes
No n’hi hagueren.
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=20200109&punto=6

El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta.

Joan Mercader Carbó
Alcalde

Salvador Serra Tarrés
Secretari accidental
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