ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 19 de novembre de 2020
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.05 a 21.21 h.
Lloc: Telemàtica
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
Sra. Lurdes Borrell Arigós
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA (CUP MALGRAT DE MAR – AMUNT)
Sr. Enric Zaldo Aubanell
Amb l’assistència del secretari Sr. Emili Tapias Sola, 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) PART RESOLUTIVA
1. - Lectura i aprovació, si escau dels esborranys de l’acta de la sessió anterior de data
15 d’octubre de 2020 i de la sessió extraordinària urgent de data 28 d’octubre de 2020.
2.- Donar compte de l’informe del compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010,
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
corresponent al tercer trimestre de 2020, exp. F2902020000011.
3.- Aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1
de gener de 2020, amb un total de 18.841 habitants, exp. D1402020000001.
4.- Aprovació inicial de la modificació de l’article 18 de l’ordenança de circulació i
regulació de guals de Malgrat de Mar, exp. B1102020000002.
5.- Aprovació inicial de la modificació de l’article 45 del reglament de participació
ciutadana i qualitat democràtica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, exp.
B1102020000003.
2) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL
6.- Resolucions dictades per l’Alcaldia 2747 a 3180/2020.
7.- Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori.
8.- Moció del grup Municipal ERC per prendre mesures per evitar l’addicció al joc, exp.
A1302020000018
9.- Moció del grup Municipal ERC per mostrar el rebuig a la invasió de les
competències que suposa la llei Espanyola de Bombers, exp. A1302020000019.
10.- Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20201119

Lectura manifest :25 de Novembre, Dia internacional contra la violència envers les
dones
La violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta que es manifesta de
formes diverses. Les Nacions Unides han definit com a la violència contra les
dones «tot acte de violència de gènere que resulti, o pugui tenir com a resultat un dany
físic, sexual o psicològic per a la dona, fins i tot les amenaces de tals actes, la coacció
o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la
privada».
Aquestes violències són fruit del patriarcat, sistema social que situa a l'home en una
posició dominant i superior envers les dones. Segons l'OMS, no només suposa un
important problema de salut pública i constitueix una violació flagrant dels drets
humans més elementals sinó que és el reflex d'una societat construïda sobre la
desigualtat entre els sexes. Per a les dones la violència soferta és una de les principals
causes de lesions i discapacitat i un factor de risc de patir altres problemes de salut
física, mental, sexual i reproductiva. Cal reformar la nostra societat per poder superar
els rols tradicionalment patriarcals i crear noves formes de relació basades en la
llibertat i que condueixin a la superació definitiva de les desigualtats.
Al nostre país, en els últims anys, hem pres consciència i ens hem anat dotant
d'instruments legislatius pioners; com la Llei catalana 5/2008, de 24 d'abril, del dret de
les dones a erradicar la violència masclista, i d'instruments judicials, d'anàlisis i
protocols d'atenció especialitzada a les víctimes. Malgrat això, el nombre d'assassinats
masclistes creix cada any.
Durant aquest any 2020, anormal a conseqüència de la pandèmia mundial, s'han
produït 13 feminicidis als Països Catalans i no cessa.
En aquest context, les violències masclistes s'han invisibilitat més que mai i les dones
s'han trobat confinades amb el seu agressor, reduint la possibilitat de denunciar
agressions durant la quarantena, augmentant la tensió intrafamiliar derivada de
l'increment d'hores de la convivència amb l'agressor i el deteriorament socioeconòmic
de les llars.
Així doncs, cal abordar de manera prioritària les violències envers les dones mitjançant
la implementació de polítiques públiques preventives que actuïn sobre les
discriminacions i vulneracions dels drets humans de les dones.
Les nostres demandes passen pel reforçament i una major inversió dels serveis
públics, prioritzant i valorant l'atenció primària, els serveis més propers a les víctimes,
exigint qualitat i celeritat i fomentant l'adopció de mesures sociosanitàries i
econòmiques amb una perspectiva feminista. És necessari sumar esforços i crear
dinàmiques de treball cooperatiu que ens permetin crear conjuntament sistemes
innovadors per erradicar definitivament la violència masclista, a través de la
sensibilització, visibilització i educació en valors feministes.
Volem municipis lliures de violències masclistes
Per tot això, l'Ajuntament de Malgrat de Mar es compromet a:
1.Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes
manifestant el compromís de treballar per fer del nostre municipi un espai lliure de
violència masclista, dissenyant instruments específics per a la prevenció i la
sensibilització en igualtat que ataqui des de l'origen la cultura patriarcal que atempta
contra la vida i els drets de les dones.

2.Impulsar els recursos d'atenció i prevenció (com els SIE i els SIAD) i garantir
l'habitatge de lloguer social.
3.Garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere dels i les professionals
que intervenen en els circuits de la violència masclista.
4.Instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat
d'oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els infants
en casos de violència masclista.
5.Manifestar el compromís per erradicar i actuar amb determinació contra qualsevol
manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals i d'oci que rebin el
suport de l'Ajuntament.

1. - Lectura i aprovació, si escau dels esborranys de l’acta de la sessió anterior
de data 15 d’octubre de 2020 i de la sessió extraordinària urgent de data 28
d’octubre de 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=20201119&punto=1
Ple ordinari de dia 15 d’octubre 2020:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20201015
Ple extraordinari urgent de dia 28 d’octubre de 2020:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20201028
2. - Donar compte de l’informe del compliment dels terminis que preveu la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials corresponent al tercer trimestre de 2020, exp. F2902020000011.
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=20201119&punto=2
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 7 de juliol de 2020, i que
literalment diu:
“Primer.
El present informe s’emet en compliment de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, segons el qual:

“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals
s’estigui incomplint el termini.”
I, segons el punt 4 de l’esmentat article:
“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local,
aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin
atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment
requerir la remissió dels informes esmentats
Segon. Terminis de pagament
De conformitat amb el que disposa l’article 3r de la Llei 15/2010, els terminis de
pagament estan establerts en 30 dies.
Tercer. Informació trimestral en relació als pagaments realitzats en el tercer
trimestre de 2020.
D’acord amb els registres comptables de l’Ajuntament la informació relativa als
pagaments realitzats, durant el tercer trimestre de 2020 és :

Pagaments realitzats en el trimestre

Pagaments realitzats durant el trimestre dins termini legal
Pagaments fora termini
Pagaments totals 3r trimestre

Període
mitjà de Nombre de
pagament pagaments
(dies)
19,82
19,82

1.329
3
1.332

Import total

2.140.912,39
3.255,93
2.144.168,32

%

99,8%
0,2%
100,0%

Quart. Interessos de demora satisfets
S’informa que durant l’exercici no s’han satisfet interessos de demora per
incompliment de terminis de pagament.
Cinquè. Informació relativa a les factures pendents de pagament a la finalització
del trimestre :
D’acord amb els registres comptables les factures o documents justificatius pendents
de pagament a la finalització del trimestre són :

Factures o documents justificatius pendents de
pagament al final del trimestre
Pendent pagament al final del trimestre dins termini legal
Pendent pagament al final del trimestre foras termini legal
Pendent pagament total 3r trimestre

Període
mitjà de Nombre de
pagament pagaments
(dies)
20,23
20,23

171
8
179

Import total

%

166.290,42
10.600,85
176.891,27

94,0%
6,0%
100,0%

Sisè. Relació de factures respecte a les quals hagin transcorregut més de tres
mesos sense haver reconegut la despesa.
De conformitat amb el
Corporació que consta,
en la tramitació del
transcorregut mes de 3
seva aprovació., són :

que disposa l’article 5.4 de la Llei s’informa al Ple de la
d’acord amb el registre de factures, que s’ha produït demora
reconeixement d’obligacions, respecte als quals hagin
mesos des de l’anotació en el registre de factures fins a la

Període
m itjà
Factures o documents justificatius que al final del
operacion
trimestre, hagin transcorregut més de tres mesos des de
s
la seva anotació en el registre de factures i no s´hagin
pendents
tramitat els corresponents expedients de reconeixement reconeixe
de l´obligació
m ent
(PMOPR)

Despeses corrents en béns i serveis
Inversions reals
Sense desagregar
TOTAL

129,56
129,56

Número

7
7

Import

9.483,05
9.483,05

%

100,0%
0,0%
0,0%
100,0%

Setè.
De conformitat amb el que disposa l’article 4.4 aquest informe s’ha de remetre als
òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit
territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts
d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.”
El ple es dona per assabentat de l’informe del compliment dels terminis que
preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials corresponent al tercer trimestre de 2020,
3. - Aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb
referència a l’1 de gener de 2020, amb un total de 18.841 habitants, exp.
D1402020000001.
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=20201119&punto=3
Antecedents

Elaborats els resultats numèrics de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants
amb referència a l’1 de gener de 2020, amb un total de 18841 habitants, havent
finalitzats els terminis d’al·legacions de la xifra proposada per l’Institut Nacional
d’Estadística, per no ser coincidents.
Normativa aplicable
1. L’article 81.1 i següents del Reglament de Població i Demarcació Territorial de
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, modificat
per Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, preveu que els Ajuntaments
aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb referència a 1 de gener
de cada any formalitzant les actuacions portades a terme durant l’exercici
anterior. Els resultats numèrics de la revisió anual seran tramesos a l’Institut
Nacional d’Estadística.
2. L’Institut Nacional d’Estadística si s’escau, obrirà un procés d’al·legacions si la
xifra proposa per l’Ajuntament no és coincident amb la que disposa la base de
dades de l’Institut Nacional d’Estadística.
3. A finals d’any el President de l’Institut Nacional d’Estadística, previ informe
favorable del Consell d’Empadronament, elevarà al Govern de la Nació, la
proposta de xifres oficials de població dels municipis espanyols, mitjançant
Real Decret que serà publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 12 de novembre de
2020.
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 2 de novembre de 2020, el Ple de
l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acordà:
Primer. Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1
de gener de 2020, amb un total de 18.841 habitants.
Segon. Trametre a la Delegació Provincial d’Estadística la proposta de xifres de la
revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de gener de 2020,
sense necessitat d’adoptar nou acord exprés.
4. - Aprovació inicial de la modificació de l’article 18 de l’ordenança de circulació
i regulació de guals de Malgrat de Mar, exp. B1102020000002.
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=20201119&punto=4
Considerant els antecedents següents:

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 3 de juny de 2010 aprovà inicialment l’ordenança
municipal de circulació i regulació de guals de Malgrat Mar que un cop exposada al
públic va esdevenir aprovada definitivament i amb efectes a partir del dia 27 de juliol
de 2010.
Dita ordenança fou objecte de modificació per introduir canvis en relació a la
instal•lació de càmeres per controlar l’accés als carrers pacificats del centre del
municipi, la implantació futura de zones d’estacionament blaves i verdes i per regular
l’aparició de nous vehicles elèctrics de dues rodes que en feia necessària la ordenació,
per tal de fer compatible el seu ús amb la utilització compatible amb les zones
destinades a vianants.
Per tant, l’ordenança vigent es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament de 7 de març de
2019 i va entrar en vigor el dia 18 de juny de 2019.
En data 3 de desembre de 2019 la direcció general de trànsit ha emès una instrucció
técnica, la 2018/S-149 TV-108 que modifica una anterior 19-V/134 en la que fa unes
consideracions tècniques referides a les obligacions administratives dels cicles de
pedaleig assistit que per les seves característiques tècniques es troben a la categoría
d’homologació europea L1e-A, que anomenem vehicles elèctrics de dues rodes.
Cal adaptar l’ordenança a aquesta instrucció que es aplicable a tot el territori nacional,
i per tant adaptar l’actual article 18 de l’ordenança actual a la instrucció esmentada
perquè no entrin en col.lisió. Així mateix cal suprimir l’annex 3, el 4 passa a ser el 3, i
en aquest últim s’incorporen unes noves infraccions i sancions de l’article esmentat.
Mitjançant D2020LLIB002523 de 16 de setembre de 2020 es va crear la comissió
d’estudi per la modificació de l’ordenança de circulació i regulació de guals de Malgrat
de Mar i en data 7 d’octubre de 2020, la Comissió d'Estudi ha acabat els treballs de
redacció del projecte de modificació de l’article 18.
D'acord amb els articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local, l'aprovació de les ordenances municipals correspon al Ple de la
corporació amb caràcter indelegable.
En virtut d'allò establert a l'art. 63 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya,
el procediment d'aprovació d'ordenances comprèn:
a) L'aprovació inicial pel Ple:
b) Una fase d'informació pública mitjançant un anunci al BOP i al DOGC, a un dels
mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació, pel
termini mínim de trenta dies per la formulació de reclamacions i al·legacions;
c) Les al·legacions presentades es trametran a la Comissió d'Estudi la qual
proposarà l'estimació o desestimació total o parcial i formularà la proposta
d'aprovació de l'ordenança.
d) El Ple resoldrà les al·legacions que es presentin resolent-les de forma motivada. Si
no es presenta cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial esdevé definitiu.
e) Un cop aprovada definitivament l'Ordenança, s'ha de notificar l'acord i trametre
còpia íntegra i fefaent a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de
Catalunya.

f)

Publicació de l'Ordenança o reglament.

Segons l'art. 65.3 del Decret 179/1995, les ordenances i reglaments s'aproven per
majoria simple, com a regla general amb excepció de les que formen part dels plans
urbanístics, les fiscals i el reglament orgànic de la corporació; per tant serà suficient
majoria simple per l'aprovació d’aquest reglament.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 12 de novembre de
2020.
Vista la proposta de la regidoria de Mobilitat, de data 6 de novembre de 2020, el
Ple de l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acordà:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 18 de l’ordenança de circulació i
regulació de guals de Malgrat de Mar.
Segon. Sotmetre a informació pública aquest expedient i el text de l’article 18 de
l’ordenança i els annexos, mitjançant la inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província, Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita
diària, en el tauler d'anuncis de la corporació, i a la pàgina web municipal, durant un
termini de 30 dies, per a la formulació de reclamacions, suggeriments i al·legacions. El
termini d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de la darrera de les
publicacions esmentades.
Tercer. Determinar que si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment
durant el termini d'informació pública, esdevindrà definitiva l'aprovació d'aquesta
modificació de l’ordenança sense necessitat d'acord exprés, i entrarà en vigor quinze
dies després de la publicació íntegra de l'esmentada ordenança en el Butlletí Oficial de
la Província.
Quart. Trametre a l'Administració de l'Estat (Sots-Delegació del Govern a Barcelona) i
Generalitat de Catalunya (Departament d’empresa i coneixement) còpia íntegra i
fefaent de l'ordenança definitivament aprovada en paper i en suport digital, juntament
amb l'acord o declaració de l'aprovació definitiva.
Cinquè. Publicar íntegrament el Reglament en el Butlletí Oficial de la Província un cop
sigui aquest aprovat definitivament.
Sisè.- Comunicar la resolució als membres de la Comissió d'Estudi.
Setè.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari en dret a Sr. Alcalde per a la
tramitació i execució d'aquests acords.
5. - Aprovació inicial de la modificació de l’article 45 del reglament de
participació ciutadana i qualitat democràtica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar,
exp. B1102020000003.
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=20201119&punto=5

Considerant els antecedents següents:
El Reglament del Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes primigeni va
entrar vigor el 03-07-2008; amb posterioritat es va aprovar el Reglament de
participació ciutadana el 9 d’agost de 2018 que va suposar una modificació d’aquest
reglament que tenia per objecte per part de l’Ajuntament facilitar el coneixement del
nombre d’entitats i associacions del municipi, així com la seva finalitat i
representativitat, a fi i efecte de fer possible una política municipal correcta de suport i
foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana.
Amb l’aparició de la nova regulació per part del Reglament s’han identificat algunes
llacunes i deficiències que impedeixen millorar la prestació d'un servei d'un ampli
espectre de la societat. Molt més si té en compte esdevenir progressivament més
important com a conseqüència de la vitalitat del moviment associatiu.
Els aspectes que es poden millorar arriben a tots els continguts de l'actual, que
necessita actualitzar la seva estructura i funcionament a partir de l'experiència de la
recepció dels principis i les normes comunes als registres públics de les persones
jurídiques i les possibilitats que ofereixen avui els diferents instruments de la govern
electrònic.
L’entrada en vigor del RD 949/2015 de 23 d’octubre, Reglamento del Registro
Nacional de Associaciones així com de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de
Protecció de dades, dona un conjunt de raons que fonamenten la refosa de les
anteriores normes i la modificació de l’article 45 del reglament de participació
ciutadana i qualitat democràtica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar referit al Fitxer
municipal d’entitats que passarà a ser denomiat Registre municipal d’associacions i
entitats ciutadanes.
Mitjançant D2020LLIB002246 de data 19 d’agost de 2020 es va crear la comissió
d’estudi per l’aprovació de la modificació del reglament de participació ciutadana i
qualitat democràtica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar i en data 22 d’octubre de 2020,
la Comissió d'Estudi ha acabat els treballs de redacció del projecte de modificació de
l’article 45.
D'acord amb els articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local, l'aprovació de les ordenances municipals correspon al Ple de la
corporació amb caràcter indelegable.
En virtut d'allò establert a l'art. 63 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya,
el procediment d'aprovació d'ordenances comprèn:
a) L'aprovació inicial pel Ple:
b) Una fase d'informació pública mitjançant un anunci al BOP i al DOGC, a un dels
mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació, pel
termini mínim de trenta dies per la formulació de reclamacions i al·legacions;
c) Les al·legacions presentades es trametran a la Comissió d'Estudi la qual
proposarà l'estimació o desestimació total o parcial i formularà la proposta
d'aprovació de l'ordenança.

d) El Ple resoldrà les al·legacions que es presentin resolent-les de forma motivada. Si
no es presenta cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial esdevé definitiu.
e) Un cop aprovada definitivament l'Ordenança, s'ha de notificar l'acord i trametre
còpia íntegra i fefaent a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de
Catalunya.
f) Publicació de l'Ordenança o reglament.
Segons l'art. 65.3 del Decret 179/1995, les ordenances i reglaments s'aproven per
majoria simple, com a regla general amb excepció de les que formen part dels plans
urbanístics, les fiscals i el reglament orgànic de la corporació; per tant serà suficient
majoria simple per l'aprovació d’aquest reglament.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 12 de novembre de
2020.
Vista la proposta de la regidoria de Cultura, de data 30 d’octubre de 2020, el Ple
de l’Ajuntament per setze vots a favor (PSC, JxC, JxM i ERC) i una abstenció
(CUP), acorda:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 45 del reglament de participació
ciutadana i qualitat democràtica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Segon. Sotmetre a informació pública aquest expedient i el text de l’article 45 del
reglament, mitjançant la inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, Diari
Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el tauler
d'anuncis de la corporació, i a la pàgina web municipal, durant un termini de 30 dies,
per a la formulació de reclamacions, suggeriments i al·legacions. El termini
d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de la darrera de les
publicacions esmentades.
Tercer. Determinar que si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment
durant el termini d'informació pública, esdevindrà definitiva l'aprovació d'aquesta
modificació del reglament sense necessitat d'acord exprés, i entrarà en vigor quinze
dies després de la publicació íntegra de l'esmentada ordenança en el Butlletí Oficial de
la Província.
Quart. Trametre a l'Administració de l'Estat (Sots-Delegació del Govern a Barcelona) i
Generalitat de Catalunya (Departament d’empresa i coneixement) còpia íntegra i
fefaent de l'ordenança definitivament aprovada en paper i en suport digital, juntament
amb l'acord o declaració de l'aprovació definitiva.
Cinquè. Publicar íntegrament el Reglament en el Butlletí Oficial de la Província un cop
sigui aquest aprovat definitivament.
Sisè.- Comunicar la resolució als membres de la Comissió d'Estudi.
Setè.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari en dret a Sr. Alcalde per a la
tramitació i execució d'aquests acords.
6. - Resolucions dictades per l’Alcaldia 2747 a 3180/2020.

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=20201119&punto=6
7. - Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel 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=20201119&punto=7

8. - Moció del grup Municipal ERC per prendre mesures per evitar l’addicció al
joc, exp. A1302020000018.
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=20201119&punto=8
Exposició de motius
Els darrers anys hem vist com han proliferat els salons de joc arreu dels Països
Catalans. Aquests centres moltes vegades se situen estratègicament a barris amb
rendes baixes, els més castigats per la crisi i on la necessitat de voler guanyar diners
fàcilment és més punyent.
Actualment el joc d'aposta presenta un increment molt significatiu a Europa, i és una
de les activitats amb més expansió. Espanya és un dels països en què més ha
augmentat: un 0,9% de la població general presenta un problema d'addicció al joc al
llarg de la vida, i un 4,4% mostra conductes de risc. Si ens referim a població
adolescent, la xifra a la Unió Europea (UE) oscil·la entre el 0,2-5,6%, i a Espanya és
una de les més elevades, concretament del 4,6%. Els estudis destaquen que el perfil
de risc en adolescents i joves s'associa a ser home, minories ètniques, amb ambients
familiars de joc, utilització del joc com a forma d'escapar dels problemes i d'estats
emocionals negatius i associat al consum de tabac i d'alcohol.
La mitjana d'edat d'inici en el joc a Espanya dels jugadors patològics és de dinou
anys, i la dels jugadors socials és de 23. En població clínica, s'ha evidenciat que un
37% dels jugadors patològics s'han iniciat en aquesta conducta abans de l'edat legal.
Un negoci que a primera vista hauria de resultar poc rellevant per a la nostra
població, però que si analitzem les conseqüències que afecten la societat, i
especialment sobre els joves de famílies treballadores, ha de ser un tema a incloure
dins de la nostra agenda política. De fet el 2013 l'Associació Americana de Psicologia
ja considerava la ludopatia una addicció comparable a la qual generen les
substàncies, siguin drogues o bé alcohol.
Com demostren els estudis ja esmenats, els joves són especialment vulnerables a
desenvolupar problemes de joc, però també ho són les persones que ja tenen una
conducta problemàtica o patològica. Des del 2015 al 2019 s'han doblat les consultes

a la Unitat de Joc patològic de l'Hospital de Bellvitge motivades per les apostes
esportives.
Els responsables d'aquest augment són les multinacionals de referència. Sense anar
més lluny, CIRSA (principal empresa del sector a Catalunya i Espanya, propietària,
entre altres marques, dels famosos "Sportium") va obtenir el 2017 uns beneficis de
427 milions d'euros (un 7% més que el 2016). El 2018 el seu propietari, Manuel Lao,
la va vendre al fons d'inversió Blackstone per uns 2 mil milions d'euros.
Tanmateix veiem com aquesta proliferació d'un element alienant es torna a produir en
un ambient d'alta convulsió política: ahir els anys posteriors a la Transició Espanyola,
avui la crisi política i econòmica del règim del 78.
Vista la moció presentada pel GPM ERC, el Ple de l’Ajuntament, per assentiment
dels disset membres presents, acorda:
Primer. Estudiar la possibilitat de fer una suspensió de llicències de salons de joc per
tal d’elaborar una ordenança o pla especial per a la regulació d’aquestes activitats, en
funció de la casuística del municipi.
Segon. Estudiar la possibilitat d’incloure en les ordenances municipals la prohibició
expressa de la publicitat de cases d’apostes i joc online en el nostre terme municipal.
Tercer. Col·laborar amb els agents de la Policia Local per a la supervisió dels
mecanismes d'identificació que detecten l'accés de menors d'edat (a màquines
d'apostes ubicades en locals del nostre municipi, així com reforçar la formació dels
nostres agents amb la finalitat d'augmentar el reconeixement de les infraccions més
noves relacionades amb el joc.
Quart. Realitzar, especialment en l'àmbit juvenil, campanyes de sensibilització,
conscienciació i formació per a prevenir problemes d'addiccions i ludopatia.
Campanyes dirigides a joves, famílies, comunitat educativa, associacions, personal
tècnic municipal i població en general.
Cinquè. Declarar, com a Ajuntament de Malgrat de Mar, el nostre rebuig a la
proliferació descontrolada de salons de joc i de les campanyes publicitàries que
tracten de promoure-les i normalitzar-les.
9. - Moció del grup Municipal ERC per mostrar el rebuig a la invasió de les
competències que suposa la llei Espanyola de Bombers, exp. A1302020000019.
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=20201119&punto=9
No sorprèn la voluntat centralitzadora del govern estatal, que ja el 2018 es va
presentar una proposició de llei sobre el cos de bombers que finalment no va tirar
endavant. Ara, de nou, trobem dos textos que, en cas de ser aprovats, suposaran
una pèrdua d’autonomia per als territoris que, com Catalunya, tenim un model propi
de seguretat i emergències. Són el “Proyecto de acuerdo del consejo de ministros

por el que se aprueba el Plan estatal General de Emergencias (PLEGEM)” i “la
proposición de Ley de coordinación de los Servicios de prevención, extinción de
incendios y salvamentos en el marco del sistema nacional de protección civil” I
preocupa especialment que aquest debat es produeixi precisament ara, en mans
del govern del PSOE i PODEMOS.

A Catalunya, els Bombers de la Generalitat existeixen des de 1982, i l’any 1994 es
va aprovar la llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i
extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, i LLEI 4/1997, de 20 de maig, de
protecció civil de Catalunya. Normativa que permet desenvolupar les competències
exclusives en prevenció d’incendis i protecció civil, i que estableixen el model
català, un model propi, mixt (professional, voluntari, d’empresa).
A més, l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en l’article 132, estableix que les
competències en protecció civil són pròpies. També l’article 176, s’indica que els
efectes de col·laboració amb l’estat espanyol no ha d’alterar la titularitat de les
competències que ens corresponen en matèria d’emergències i catàstrofes.
Els textos presentats pel govern espanyol, suposen una clara invasió de
competències, tan autonòmiques com locals. El PLEGEM concretament, preveu
òrgans de coordinació i direcció estatals i complementaris als ja previstos als plans
d’emergències de Catalunya, incloent l’obligació d’establir comitès de direcció
autonòmics complementaris als que tenim i fins i tot la potestat de l’estat de de
planificar i conduir les operacions sobre el terreny.
La Ley de bomberos pretén regular aspectes de comunicació, formació i direcció,
quan per exemple ja existeix una escola de bombers que es va integrar a l’Institut
de Seguretat Pública de Catalunya l’any 2007. Els bombers són recursos operatius
integrats en els plans d’emergències de Catalunya que treballen coordinadament
amb altres cossos i amb la coordinació de protecció civil i la direcció de la
conselleria d’Interior.
En definitiva són textos que pretenen homogeneïtzar els cossos sota la coordinació
única centralitzada i en mans de l’estat espanyol.
Vista la moció presentada pel GPM ERC, el Ple de l’Ajuntament, per nou vots a
favor (JxCat, JxM, ERC i CUP) i vuit abstencions (PSC), acorda:
Primer. Mostrar el rebuig a l’aprovació d’una llei de bombers estatal perquè suposa
una clara invasió de competències.
Segon. Demanar al govern espanyol la retirada de les iniciatives “Proyecto de
acuerdo del consejo de ministros por el que se aprueba el Plan estatal General de
Emergencias (PLEGEM)” i “la proposición de Ley de coordinación de los Servicios
de prevención, extinción de incendios y salvamentos en el marco del sistema
nacional de protección civil”.
Tercer. Exigir al govern espanyol el respecte a l’autonomia i competències territorials
per desenvolupar el seu propi model d’emergències.

Quart. Demanar a tots els diputats i diputades catalans que votin en contra dels
textos en totes les fases del debat parlamentari.
Cinquè. Mostrar l’agraïment i suport als bombers professionals i voluntaris i les
persones que treballen en el sector de les emergències per la feina que realitzen,
sovint amb condicions extremes.
Sisè. Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats,
al Govern Espanyol, a la conselleria d’Interior i a les associacions de professionals
de bombers i a Bombers per la República.
10. - Precs i 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=20201119&punto=10
El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.

Joan Mercader Carbó
Alcalde

Emili Tapias Sola
Secretari General

