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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

Identificació de la sessió 

Data: 26 de febrer de 2020 

Caràcter: extraordinària urgent 

Horari: de 20.00 a 20.12 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 

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 

Sra. Lurdes Borrell Arigós 

 

GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA 

MUNICIPALISTA (CUP MALGRAT DE MAR – AMUNT) 

Sr. Enric Zaldo Aubanell 

 

Es fa constar que el Sr. Sergio Cardona Garro no assisteix, prèvia excusa. 

 

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. 

 
 
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.- Ratificació de la urgència de la sessió. 
2.- Aprovació definitiva de la modificació del tipus impostiu de l'Impost sobre Béns 
Immobles de naturalesa urbana per a l'exercici 2020.  

3.- Modificació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’anualitat 2020. 

Desenvolupament de la sessió 

 
1. - Ratificació de la urgència de la sessió. 
 
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=20200226&punto=1 

Sra. Ortiz: tenim les al·legacions del Sr. Aubanell del tipus impositiu de l’IBI i el motiu 
de la urgència és que aquestes al·legacions han de quedar resoltes i publicades abans 
del dia 1 de març. Aleshores en el proper Ple no tindríem temps i hem decidit fer 
aquest Ple extraordinari d’avui. 

Sr. Mercader: també fer l’apunt de que no es va poder portar en el Ple de fa quatre 
dies perquè el termini d’al·legacions acabava el 24 de febrer, per tant entre el 24 i l’1 
de març hem hagut de convocar aquest Ple extraordinari.  

Es sotmet a votació la urgència que resulta ratificada amb el vot a favor dels 
setze membres presents. 

2. - Aprovació definitiva de la modificació del tipus impostiu de l'Impost sobre 
Béns Immobles de naturalesa urbana per a l'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=20200226&punto=2 
 
En data 12 de febrer de 2020, el senyor Joaquim Aubanell Serra, en representació de 
Som energia, SCCL, ha registrat d’entrada amb el número E2020002397 una 
reclamació contra l'acord de l'Ajuntament Ple de data 9 de gener de 2020, relatiu a la 
modificació del tipus impositiu de l’Impost sobre Béns Immobles urbans, en base a les 
següents al·legacions : 
 
Impost sobre Béns Immobles 

 
1. Es proposa les següent modificació a l’ordenança: 
 
 Incorporar una bonificació de la quota íntegra de l’IBI per a les instal·lacions 

d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en habitatges, activitats i industries, 
en els termes de la proposta d’ordenança de l’ICAEN. 

 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200226&punto=1
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200226&punto=2
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2. Es proposa que s’aprovin subvencions per a impulsar les instal·lacions 
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en habitatges, activitats i industries. 

 
L’informe emès per l’interventor de l’Ajuntament en data 13 de febrer de 2020, 
literalment diu: 
 
Primer. Legislació aplicable 

 
En matèria de modificació d’Ordenances Fiscals és d’aplicació : 
 
 La secció 2a. capítol III del Títol I del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals. 
 Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus públics, modificada per la Llei 25/1998, 
de 13 de juliol. 
 La Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local. 
 Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria. 
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 
Segon. Primera al·legació. 
 
L’article 17.1 del Text Refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals estableix: 
 
1. Els acords provisionals adoptats per les corporacions locals per a l’establiment, la 
supressió i l’ordenació de tributs i per a la fixació dels elements necessaris a fi de 
determinar les quotes tributàries respectives, així com les aprovacions i modificacions 
de les ordenances fiscals corresponents, s’han d´exposar en el tauler d’anuncis de 
l’entitat durant trenta dies, com a mínim, dins els quals els interessats poden examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes. 
 
A criteri del qui subscriu, aquesta al·legació s’ha d’inadmetre, atès que la pretensió del 
recurrent és modificar l’article 5è de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
béns immobles, que regula els beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia 
variable i no pas presentar al·legacions contra el precepte que es pretén modificar amb 
l’acord impugnat, que és el que regula el tipus impositiu, en concret l’article setè. Per 
tant un cop més i com ja es va posar de manifest a l’anterior acord de modificació de 
les ordenances fiscals, l’al·legació del Sr. Aubanell pretén anar més enllà del contingut 
de l’acord provisional de modificació del tipus impositiu que està exposat al públic. 
 
En aquest sentit s’han pronunciat diversos tribunals i en conseqüència entenc que 
aquesta al·legació ha de ser desestimada. 
 
Tercer. Segona al·legació 

 
La pretensió del recurrent en quant a l’aprovació d’una subvenció res té a veure amb 
l’acord provisional de modificació del tipus impositiu de l’IBI, sinó que en tot cas 
hagués estat objecte d’al·legació durant el termini d’exposició al públic de l’acord 
d’aprovació provisional del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020. 
 
En conseqüència aquesta al·legació ha de ser desestimada. 
 



 

 

Quart. Règim d’adopció de l’acord 

 
De conformitat amb el que disposa la secció segona del capítol III del títol I del RDL 
2/2004, la modificació de tributs requereix acord d’aprovació inicial per part del Ple de 
l’Ajuntament. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 47 de la Llei 7/1985 requereix el vot favorable de 
la majoria simple dels membres de la Corporació. 
 
Cinquè. Publicitat 
 
D’acord amb el que disposa l’article 17 del RDL 2/2004, l’acord d’aprovació inicial 
s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis, es publicarà anunci en el BOP i en un dels 
diaris de major difusió de la província. 
 
L’exposició tindrà una durada mínima de trenta dies, durant els quals es podrà 
examinar l’expedient i presentar reclamacions cas de que no s’hagin presentat 
reclamacions s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord. 
 
Un cop aprovades definitivament les modificacions de les Ordenances Fiscals, caldrà 
un anunci publicant el text íntegre de l’acord. 
 
Obert el torn d’intervencions 

Sra. Ortiz: estem aquí per resoldre les al·legacions presentades pel Sr. Joaquin 
Aubanell Serra a l’aprovació provisional de la modificació del tipus impositiu sobre els 
Béns i Immobles de naturalesa urbana. El Sr. Aubanell les presenta, com a membre 
actiu del Grup Local la Selva Marítima de la Cooperativa Som Energia SCCL. En data 
31.10.2020, ja va presentar al·legacions a l’expedient de la modificació de les 
ordenances fiscals del 2020. La seva proposta era introduir una bonificació en l’IBI per 
les instal·lacions d’autoconsum, per les instal·lacions amb energia solar fotovoltaica en 
habitatges, amb la finalitat de promoure i fomentar les energies renovables. Ens 
demanava que aprovessin el redactar una proposta d’ordenança tipus ICAEN, que es 
va començar a redactar en l’anterior mandat. En el Ple de desembre ja es van resoldre 
aquestes al·legacions i les vam desestimar vist l’informe d’Intervenció. Vam 
argumentar que per l’any 2020 les ordenances no es modificaven, segons la voluntat 
de l’equip de Govern i també vam comentar que durant l’any 2020 s’estudiaria la forma 
de bonificar la implementació d’energies renovables en un futur. Vaig apuntar que 
érem partidaris d’implementar línies de subvenció però que ho havíem d’estudiar 
durant l’any. El dia 9 de gener del 2020 es va aprovar, provisionalment, la modificació 
del tipus impositiu de l’IBI al Plenari, quedant fixat en 0.738%, per no repercutir 
l’increment de la revisió cadastral als propietaris, i dins del tràmit d’exposició al públic 
de l’expedient, el Sr. Aubanell, ens torna a presentar de nou al·legacions al·ludint que 
si l’Ajuntament ha decidit rebaixar el tipus de l’IBI i no repercutir l’interès als propietaris, 
significa que l’Ajuntament gaudeix de suficient solvència i, per tant, pot fer front a les 
demandes següents: 

1. Modificació de l’ordenança, bonificació de la quota integra de l’IBI per les 
instal·lacions d’autoconsum amb energia solar, fotovoltaica, en habitatges, 
activitats, indústries, en els termes de la proposta de l’ordenança ECAIB. 

2. Que s’aprovin subvencions per impulsar les instal·lacions d’autoconsum. 
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Avui, vist l’informe d’Intervenció, aquestes al·legacions queden de nou desestimades. 
Jo voldria comentar, perquè ja és la segona vegada que això es porta a plenari, Ja ho 
vam comentar, el fet de parar l’ordenança no vol dir que no tinguem un compromís ni 
amb el canvi climàtic, ni amb les energies renovables, és simplement que un, com a 
polític, es fa plantejaments de veure com, per exemple, es demana de bonificar un 
50% d’un IBI, d’un habitatge, aleshores vam estar fent càlculs i si això es feia durant 5 
anys, més o menys, com marca l’ordenança, si no recordo malament, vam arribar a la 
conclusió que nosaltres assumíem el cost d’aquestes plaques fotovoltaiques, tot i 
tenint en compte que les ordenances ja contemplen la bonificació del 95% per les 
instal·lacions i construccions. Per lo tant, un es planteja, i si li donem la volta? I si fem 
un altre estudi? I si fem una subvenció amb uns barems esglaonats d’ingressos, que 
això permetria que hi hagin altres persones que amb menys possibilitat econòmica 
puguin accedir a aquestes subvencions? Ho vam començar a plantejar i vam pensar, 
ho madurem i durant l’any ho estudiem. Aquesta és l’única raó per la qual no es va 
tirar endavant aquesta ordenança. Jo ho vull dir aquí perquè el Sr. Aubanell es doni 
per assabentat, si ens està escoltant, sinó així quedarà gravat, i que no hi ha cap altre 
motiu. Li agrairia, si us plau, que espero que amb això quedi el tema finalitzat i que no 
ens torni a presentar al·legacions, perquè això ens produeix un cost econòmic i no poc 
considerable,  fer plens extraordinaris. A més a més interromp una mica la feina dels 
funcionaris. 

Sr. Zaldo: sobre els motius de la desestimació, cap pregunta, cap qüestió, s’entén 
perfectament, hi ha els informes, hi ha aquesta voluntat que han expressat. Sinó jo li 
hagués demanat, per tant li agraeixo que s’hagi avançat. Jo considero que qui vulgui, 
en els terminis que permet la normativa, pot presentar les al·legacions, a títol personal, 
com a entitat, per tant jo, al contrari, animo a la gent que ho faci si ho considera. 
També al Ple de desembre va comentar que s’havien de fer uns càlculs, ara comenta 
que aquells càlculs ja s’han fet, per tant s’estan fent passos per investigar quina és la 
millor manera d’aconseguir que hi hagi una major implicació d’instal·lacions plaques 
fotovoltaiques, agrair això. Reiterar el demanar, que sempre que surt l’ocasió 
demanem, que se’ns informi d’aquest estudi que tenen en ment anar fent, que no sé si 
ja hi ha periodicitat o no, però si que ens agradaria que ens ho fessin coneixedor. Si hi 
ha qualsevol moment en el que des de l’oposició, i des d’aquest partit polític, puguem 
aportar idees i propostes estem encantats de fer-les, les tenim. Per tant podem arribar 
a enteses.  

Sra. Ortiz: no tingui cap mena de dubte que estarem en contacte. 

Sr. Roger: jo avui no anava a intervenir, però és que em sorprenc una mica amb el 
discurs de la Sra. Ortiz, la part final. Dintre del concepte del que són drets de 
ciutadania, fer aquest prec perquè la gent no interrompi la feina..., escolti, la gent té 
uns drets. Si hi ha un període d’exposició pública i fa unes al·legacions, ben fetes, de 
la mateixa manera que s’han respost correctament, si aquest ciutadà té la iniciativa de 
proposar, de fer una al·legació, - en aquest cas no ha prosperat -, però en diferents 
ocasions poden haver plantejaments dels ciutadans que l’Ajuntament pot recollir i 
escoltar. Per tant em sorprèn en gran manera aquesta visió de dir: la ciutadania que no 
ens molesti, que no interrompi. Sincerament em sorprenc. 

 



 

 

Sra. Ortiz: crec que no he dit això ni molt menys. Jo no sé si vostè està al cas, Sr. 
Ramir Roger, però és que és la segona vegada que presenta les al·legacions, i és la 
segona vegada per la mateixa cosa, ell ja sap, d’entrada, que això està desestimat, 
Que té tot el seu dret? Les pot tornar a presentar. Jo també tinc tot el meu dret de dir-
li. 

Sr. Mercader: apuntar lo de que el Ple extraordinari, és un cost econòmic sobre afegit. 
Cert que portem molts Plens extraordinaris que suposen un sobre cost afegit i per això 
s’ha fet aquesta puntualització. Hi ha una altra alternativa, que sigui un Ple que dura 
10 minuts, que algú no el vol cobrar, també hi ha aquesta opció perquè no suposi un 
cost sobre afegit, ho deixo sobre la taula. Ha fet aquesta puntualització per aquest 
motiu. Sr. Roger. 

Sr. Roger: a banda de que pugui haver-hi aquesta qüestió econòmica, s’ha referit molt 
clarament a que no interfereixi la feina dels treballadors, dels funcionaris, ho has dit 
Isabel, escolta-ho. 

Sra. Ortiz: això és l’últim que he dit, que, a més a més de tot el que he dit, interfereix la 
feina, i el cost són 2.800 € pràcticament. Crec que per estar aquí 5 min, sabent que tot 
això són les al·legacions que estan desestimades d’entrada, home, és una cosa que 
s’ha de puntualitzar. Jo ho sento, però és el que s’ha de fer. Transparència també. 

Sra. Ponsa: m’agradaria que m’expliques aquests 2.800 € d’on surten, perquè no m’ha 
quedat clar. Estàvem parlant d’unes al·legacions que havia fet un veí, que tot el seu 
dret a fer-les, i hem acabat dient el cost que té aquest Ple. A veure, no ho acabo 
d’entendre. Potser tothom vol posar el seu tant per cent d’aquest sou a sobre la taula. 
Podria ser, però és que no he entès els 2.800 d’on venen, si me’ls pot explicar, si us 
plau. 

Sra. Ortiz: Sra. Ponsa, vostè sap multiplicar? 

Sra. Ponsa:  Sí, m’ho van ensenyar a escola, em sembla que encara me’n recordo. 

Sra. Ortiz: Em sembla que la lògica matemàtica li falla. 

Sra. Ponsa: 12, són 1.200, no? Més o menys. Són 300 i pico per Ple, són 4 regidors, 
perquè els altres som portaveus i ja tenim una assignació, els 2.800 no sé d’on els ha 
tret, però a veure, penso que avui estàvem parlant d’un tipus, s’anava a aprovar una 
modificació de l’IBI, jo crec que hem d’anar a això i no ara fer càlculs de multiplicacions 
i del que s’aprenia a Primària o a l’EGB. 

Sra. Ortiz: Molt bé, doncs si vostè m’interpel·la, jo la interpel·lo de la manera que em 
sembli més adient. 

Sra. Ponsa: Perfecte, sempre i quan tingui raó no hi ha cap problema.  

Sra. Ortiz: Segur que la tinc. 

Sra. Ponsa: Això ja ho veurem. 
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Sr. Mercader: Així ja hem fet durar una mica més aquest Ple. Simplement, la proposta 
està sobre la taula, i el més important és que hem celebrat aquest Ple extraordinari per 
desestimar aquestes al·legacions. A partir de l’1 de març l’IBI queda congelat, i 
representarà que el ciutadà no pagarà més del que li tocaria pagar si no féssim aquest 
pas. Crec que això és el més important i el que li interessa més al ciutadà. Passem a 
votació. 

Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, de data 25 de febrer de 

2020, l’Ajuntament en Ple, per quinze vots a favor (PSC, JxC, JxM i ERC) i una 

abstenció (CUP), acorda: 

 
Primer. Desestimar la totalitat de les al·legacions formulades pel Sr. Joaquim Aubanell 
Serra en representació de Som Energia, SCCL contra l’acord de modificació del tipus 
impositiu de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, en base a 
les manifestacions del segon i tercer punt de l’informe emès per l’interventor de 
l’Ajuntament. 
 
Segon. Aprovar definitivament la modificació del tipus impositiu de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, que fou aprovat provisionalment per 
aquest plenari en data 9 de gener de 2020. 
 
Tercer. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el text íntegre de la 
modificació aprovada definitivament. 
 
Quart. Notificar el present acord al Sr. Aubanell en representació de Som Energia, 
SCCL.  

Vista la proposta de la regidoria de Serveis Econòmics, de data 25 de febrer de 
2020, l’Ajuntament en Ple, per quinze vots a favor (PSC, JxC, JxM i ERC) i una 
abstenció (CUP). 

3.-   Modificació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’anualitat 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=20200226 

Sr. Mercader aquest punt que anava per urgència hem decidit retirar-lo i la previsió és 
portar-ho en el següent Ple ordinari per major estudi. 

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

 
 
Joan Mercader Carbó 

Alcalde  

 
 
Joan Carles Nonell i Sendrós 

Secretari General 
 
 

 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20200226
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