ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 17 de desembre de 2020
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.05 a 23.05 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
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 de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data
19 de novembre de 2020.
Dictamens
2.- Aprovació del Pla d'Actuació del Mandat 2020-2023, exp. A8102020000001.
3.- Resolució sol·licitud bonificació de l'ICIO de l'obra consistent en la construcció de
46 habitatges dotacionals amb aparcament soterrat al carrer Roger de Flor número 3739, al·legant que aquesta obra té el caràcter d’una obra d’especial interès i d’utilitat
municipal, exp. F3132020000043.
4.- Aprovació del pressupost municipal per a l'exercici 2021, exp. F1102020000005.
5.- Aprovació de la plantilla de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, per l'anualitat 2021,
exp. C1102020000001.
6.- Modificació de la relació de llocs de treball, anualitat 2021, exp. C1212020000001.
7.- Modificació de l’acord comú de condicions laborals pel personal de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar per les anualitats 2021-2023, exp. C141202000004.
2) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL
8.- Resolucions dictades per l’Alcaldia 3181 a 3575 /2020.
9.- Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori.
10.- Proposta de la regidoria d’Esports per donar ple suport al manifestat pels Consells
Esportius de Catalunya i a la petició al Govern de la Generalitat perquè declari
l’activitat física com a bé essencial a Catalunya, exp. A1302020000020.
11.- Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20201217
1. - Lectura i aprovació, si escau de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de
data 19 de novembre 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=20201217&punto=1
Ple ordinari de dia 19 de novembre 2020:
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20201119
2. - Aprovació del Pla d'Actuació del Mandat 2020-2023, exp. A8102020000001.
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=20201217&punto=2
Antecedents
Vistos els Objectius de Desenvolupament Sostenible promoguts per les Nacions
Unides i la seva translació proposada en el PAM (Pla d’Actuació del Mandat), a través
de l’agrupació dels 17 ODS ONU en sis eixos centrals del Pla d’Acció: Reducció de les
Desigualtats, Educació de Qualitat, Igualtat de Gènere, Acció Climàtica, Ciutats i
Comunitats Sostenibles, i Aliances per als Objectius.
Aquest Pla d’Actuació de Mandat 2020-2023 és un document treballat durant mesos
entre les diverses regidories, i es presenta justament ara, amb l’objectiu d’adaptar-se a
les circumstàncies actuals i a les conseqüències que ha comportat i està comportant la
pandèmia de la Covid 19, per poder-les afrontar conjuntament tenint en compte l’Acord
per a la recuperació econòmica i social del municipi.
El PAM 2020-2023 es basarà en 5 grans eixos centrals:
- Impulsar un creixement econòmic i sostenible amb capacitat de generar
treball digne i atraure nova inversió.
- Millorar el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania.

- Contribuir a garantir la cohesió social i a reduir les desigualtats.
- Promoure un desenvolupament sostenible de la trama urbana i de l’entorn.
- Esdevenir progressivament una smartcity de la mà d’una administració més
propera, eficient, transversal i innovadora.
Aquests 5 eixos es desenvolupen en 24 objectius específics, amb més de 170
actuacions concretes, de les que es farà un seguiment per mostrar el grau d’execució
dels compromisos adquirits amb la ciutadania.
Aquest document és un exercici de transparència i informació davant de la ciutadania i,
des de l’Ajuntament de Malgrat, ens comprometem a treballar per a fer-ho realitat per a
tenir un Malgrat més pròsper.
Vist que en ares de la transparència i en compliment de la Llei 19/2014, de 29 de
setembre, relativa a transparència, accés a la informació pública i bon govern, tota la
documentació referida al Pla d’Actuació del Mandat 2020-2023 es publicarà
íntegrament a través del web municipal a www.ajmalgrat.cat
A partir de l’aprovació per part del Ple els diferents serveis hauran de començar a
treballar amb la Regidoria de Participació Ciutadana, en els continguts del PAM i donar
compte del compliment dels mateixos.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 10 de desembre de
2020.
Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per deu vots a favor (PSC,
JxCat) i set vots en contra(JxM i ERC i CUP), acorda:
Primer. Aprovar el Pla d’Acció Municipal 2020-2023 (PAM) que inclou 24 objectius
específics i 170 actuacions a realitzar.
Segon. Manifestar el compromís de retre comptes del seu grau de compliment i
desenvolupament.
Tercer. Encarregar a la Regidoria de Participació Ciutadana la posada en marxa dels
instruments i accions necessaris per tal de garantir el grau de compliment del PAM i
donar compte, així, dels compromisos adquirits amb la ciutadania.
Quart. Publicar tota la informació relativa al PAM i al seu compliment al web municipal,
per tal que la ciutadania pugui fer el seguiment del mateix.
3. - Resolució sol·licitud bonificació de l'ICIO de l'obra consistent en la
construcció de 46 habitatges dotacionals amb aparcament soterrat al carrer
Roger de Flor número 37-39, al·legant que aquesta obra té el caràcter d’una obra
d’especial interès i d’utilitat municipal, exp. F3132020000043.
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=20201217&punto=3

Antecedents
En data 23 d’octubre de 2020, el Sr. Ramon Ruiz López en nom i representació de
Visoren SL, ha registrat d’entrada a l’Ajuntament amb el número E2020017324, una
instància en la que sol·licita una bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres corresponent a la llicència d’obres majors sol·licitada el dia 17
d’octubre de 2020, per a la construcció de 46 habitatges dotacionals amb aparcament
soterrat al carrer Roger de Flor número 37-39, al·legant que aquesta obra té el
caràcter d’una obra d’especial interès i d’utilitat municipal, atès que es tracta d’un
edifici destinat a habitatges de protecció oficial.
Consideracions tècniques i jurídiques
En data 30 de novembre de 2020 l’interventor ha emès el següent informe:
Primer.- Legislació aplicable.
Vist l’article 103.2.a) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, que diu:
2. Les ordenances fiscals podran regular les següents bonificacions sobre la
quota de l’impost:
a) Una bonificació de fins el 95 per cent a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques
o de foment del treball que justifiquin tal declaració. Correspondrà aquesta
declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte
passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Vist l’article 6.2.h de l’ordenança fiscal número 4 de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres de l’exercici 2010, que literalment diu:
2. Correspondrà una bonificació del 95% en els següents supòsits:
...
h) Una bonificació del 95 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o
obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació
que justifiquin la declaració. Correspon aquesta declaració al ple de la
corporació i, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu.
En conseqüència correspondrà al Ple de la Corporació la declaració d’aquesta
bonificació.
Segon.- Càlcul de l’import a pagar
Atès que el pressupost d’execució material presentat per l’interessat en data 17
d’octubre de 2020 és de 3.574.580,50 €.

El tipus de gravamen aplicable a efectes del càlcul de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, d’acord amb el que estableix l’article 8è.
de l’ordenança fiscal número 4 reguladora d’aquest impost, és d’un 4 per cent.
CONCEPTE

TIPUS
GRAVAMEN
4%

BASE IMPOSABLE

Impost s/construccions, instal·lacions i obres

3.574.580,50

QUOTA
TRIBUTÀRIA
142.983,22

Tercer.- Atès que l’interessat sol·licita la declaració d’aquesta obra d’especial
interès i d’utilitat municipal, però que el Ple de l’Ajuntament no s’ha pronunciat
en aquest sentit.
Per tot l’anterior, s’informa favorablement a la sol·licitud de bonificació del
95 % de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres formulada per
l’interessat en el cas que el Ple de l’Ajuntament declari aquest obra
d’especial interès i utilitat municipal, resultant una quota líquida de l’impost
de 7.149,16 euros, després de l’aplicació de la bonificació sobre la quota
tributària.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 10 de desembre de
2020.
Vista la proposta de la regidoria de Serveis econòmics, el Ple de l’Ajuntament,
per assentiment dels disset membres presents, acordà:
Primer. Declarar l’obra consistent en la construcció de 46 habitatges dotacionals amb
aparcament soterrat al carrer Roger de Flor número 37-39, d’especial interès i utilitat
municipal pel fet de concórrer circumstàncies socials, atès que es tracta de la
promoció d’habitatges socials destinats a persones amb recursos limitats, promoguts
en les condicions de l’Edifici d’Habitatges de Protecció Oficial, és a dir, sobre sòl
municipal i en base a les condicions especifiques fixades per aquesta Corporació,
establertes en els Plecs que regeixen el Contracte, i que s’han determinat en funció
dels interesses generals municipals.
Segon. Atorgar a Visoren, SL amb NIF B62890751, una bonificació de 135.834,06 €,
equivalent al 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per l’obra
esmentada al punt anterior, d’acord amb el detall que ha fet constar l’interventor al seu
informe.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i al departament
d’urbanisme de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
4. - Aprovació
F1102020000005.

del

pressupost

municipal

per

a

l'exercici

2021,

exp.

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=20201217&punto=4

Vist l’expedient de tramitació de pressupostos, corresponents a l’exercici de 2021
Vist el que disposen els articles 162 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals.
Vistos els informes emesos per l’Interventor de Fons, de data 3 de desembre de 2021.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 10 de desembre de
2020.
Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per deu vots a favor (PSC,
JxCat) quatre abstencions (JxM i ERC ) i un vot en contra(CUP), acorda:
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2021 integrat pel
Pressupost de l’Ajuntament, que es detallen a continuació :
1. Pressupost de l’Ajuntament

Capítol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pressupost d’ingressos:
Descripció
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

Total pressupost d'ingressos

Pressupost de despeses:

2021
9.268.000,00
275.000,00
4.607.950,00
4.854.175,00
168.150,00
400,00
1.027.825,00
36.000,00
2.831.575,00
23.069.075,00

Capítol
1
2
3
4
6
7
8
9

Descripció
Despeses de personal
Depeses corrents en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

Total pressupost de despeses

2021
9.885.425,00
8.495.050,00
24.000,00
449.175,00
4.159.500,00
19.925,00
36.000,00
23.069.075,00

Segon. Aprovar les bases d’execució del pressupost.
Tercer. Exposar-lo al públic, juntament amb els seus antecedents i justificants, per un
termini de quinze dies hàbils, mitjançant inserció del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província.
Quart. Considerar definitivament aprovat el pressupost, en el supòsit de que no es
presenti cap reclamació durant el termini d’exposició al públic.
Cinquè. Remetre còpia del pressupost, definitivament aprovat, a l’Administració de
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
5. - Aprovació de la plantilla de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, per l'anualitat
2021, exp. C1102020000001.
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=20201217&punto=5
Antecedents
L’article 26 del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al servei
dels Ens Locals de Catalunya, en concordança amb l’article 28 del Decret Legislatiu
1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un únic text determinats
preceptes de la funció pública a Catalunya, conforme les entitats locals han d’aprovar
anualment la seva plantilla orgànica.
Respecte de la plantilla i tenint en compte els acords presos a la Mesa de Negociació
de data 03.12.2020, cal efectuar una sèrie de modificacions, en referència a la creació
de nous llocs de treball i/o a la reconversió de llocs de treball, i aquests es detallen a
continuació:

Personal directiu:


Sense modificacions

Modificacions de llocs relatius a personal funcionari:


Amortització d’un lloc de treball d’Administratiu/va (C1) adscrit a la Policia
Local.



Amortització del lloc de treball de Tècnic/a auxiliar de Secretaria (C1)
adscrit/a a Serveis Generals.



Amortització del lloc de treball de Tècnic/a auxiliar de Compres (C1) adscrit/a
a Serveis Generals.

Per tant la plantilla de personal funcionari resta predeterminada en 100 llocs de
treball (90 efectius).
Modificacions de llocs relatius a personal laboral:


Amortització del lloc de treball d’Auxiliar de Suport Educació i Cultura
(dinamitzador/a) (C2), adscrit a Serveis a la Persona.



Creació d’un lloc de treball d’Educador/a Social (A2) adscrit a Serveis a la
Persona.



Redenominació del lloc de treball de Coordinador/a de Conserges Centre Cívic
(C1), passant a ser Administratiu/va OAC, i que passa a dependre orgànica i
funcionalment de Serveis Generals.



Amortització del lloc de treball de Tècnic/a auxiliar d’Educació (C1) adscrit/a
a Serveis a la Persona.



Redenominació dels llocs de treball de Subaltern/a SSPP i Recepcionista, que
passen a denominar-se Conserge Serveis a la Persona.

Per tant la plantilla de personal laboral resta predeterminada en 98 llocs de treball (73
llocs efectius).
Personal eventual


Sense modificacions

Mesa de Negociació de data 03.12.2020.
Informe del Secretari accidental, de data 4 de desembre d’enguany.
Marc normatiu

La plantilla de llocs de treball té com a fonament jurídic la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’ Estat per l’any 2018 publicada al BOE núm. 161 de 4 de
juliol de 2018 i amb vigència des del 5 de juliol de 2018, prorrogat per l’anualitat 2019,
2020 i previsiblement pel 2021, en aplicació de la previsió continguda a l’article 134.4
de la Constitució de pròrroga automàtica.
L’article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, estableix que la plantilla de personal de les
entitats locals ha d'estar integrada per la relació detallada per cossos, escales,
subescales, classes i categories de les places en què s'integren els funcionaris, el
personal laboral i l'eventual agrupades, indicant la denominació d'aquests, el nombre
de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què
pertanyin, d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.
L’article 26 del mateix Decret 214/1990, estableix que l'entitat local ha d'aprovar
anualment la plantilla en la mateixa sessió en què s'aprovi el pressupost. Un exemplar
de la plantilla amb el total de les retribucions del personal que se'n dedueixi i de la
relació de llocs serà un dels documents que integren el pressupost.
Finalment pel què fa al procediment d’aprovació de la plantilla s’haurà de seguir el què
disposen els articles 126 al 129 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,
a l’article 22.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de règim local i a l’article 52.2.j)
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
L’aprovació de la plantilla és competència plenària indelegable (art. 52.2.j) text refós
LMRLC) i una vegada aprovada pel Ple s'ha de publicar, en el termini dels trenta dies
següents al d'aquesta aprovació, en el BOP i en el DOGC, trametent-ne còpies a
l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 10 de desembre de
2020.
Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per tretze vots a favor
(PSC, JxCat i JxM) i quatre abstencions (ERC i CUP) acorda:
Primer. Aprovar la Plantilla Orgànica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, que figura
com a annex al present acord i que ha de regir durant l’exercici 2021 de conformitat
amb el referit article 26 del Decret 214/1990 i l’article 28 del Decret Legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un únic text determinats preceptes de la
funció pública a Catalunya.
Així mateix, caldrà publicar-la en el BOP i en el DOGC, de conformitat amb l’article 28
del referit reglament (214/1990)
Segon. Comunicar el trametre còpia de la referida Plantilla Orgànica a l’administració de
l’Estat (Ministerio para las Administraciones Públicas) i a la Generalitat de Catalunya
(Departament de Governació i Relacions Institucionals).

ANNEX
PERSONAL DIRECTIU
Directius
Públics
Provisi Vacan
Règi
Total
Grup
Professionals
ó
t
m
Sense Escala
Director/a General
1
0
1
A1
F/L
PLACES RESERVADES A FUNCIONARIS/ES DE CARRERA
Llocs existents ............................................................................ 100
Llocs efectius .............................................................................. 90

NOM

NÚMERO

GRUP

NIVELL

VACAN
TS

1). Escala d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional...................3
SECRETARI/A
INTERVENTOR/A
TRESORER/A

1
1
1

A1
A1
A1

30
30
22

1
--1*

* Per resolució de 18 de maig de 2017, la Direcció General d’Administració Local,
autoritzà de forma excepcional a l’administratiu de Tresoreria, a ocupar el lloc de
treball de Tresorer, a petició de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
2). Escala d’Administració General ..............................................................29
TÈCNIC/A RRHH
TÈCNICS/QUES DE GESTIÓ
ADMINISTRATIUS/VES (1)
AUXILIARS
ADMINISTRATIUS/VES
CAP
OFICINA
ATENCIO
CIUTADANA
NOTIFICADOR/A



1
4
18
4

A1
A2
C1
C2

26
24
16
14

1
-5
1

1

C1

16

--

1

E

12

--

El lloc del funcionari que actua com tresorer, si bé té una plaça d’Administratiu
C1, ocupa el lloc de Tresoreria (per tant, no està inclosa dins les vacants).
(1) Quan es proveeixin les places d’administratiu/va s’amortitzarà 1 plaça
d’auxiliar administratiu/va.

3). Escala d’Administració Especial ..........................................................

15

CAP AREA SERVEIS TERRITORI
I SOSTENIBILITAT
CAP ÀREA SERVEIS A LA
PERSONA
ENGINYER/A
CAP UNITAT ADMINISTRATIVA
SERVEIS
TERRITORI
I
SOSTENIBILITAT
TÈCNIC/A SUPERIOR ARXIU
ARQUITECTE/A TÈCNIC/A
TÈCNIC/A MEDI AMBIENT
TÈCNIC/A INSPECCIO OBRESTRIBUTS
TÈCNIC/A ACTIVITATS
TÈCNIC/A AUXILIAR CADASTRE
TÈCNIC/A AUXILIAR BIBLIOTECA
T.
AUX.
ESTADÍSTICA
I
POBLACIÓ
TÈCNIC/A AUXILIAR D’ESPORTS
TÈCNIC/A AUXILIAR POLICIA
AUXILIAR TÈCNIC/A JOVENTUT

1

A1

30

--

1

A1

22

--

1

A1

24

--

1

A1

24

--

1
1
1

A1
A2
A2

22
20
20

--

1

A2

20

--

1
1
1

A2
C1
C1

20
16
16

----

1

C1

16

--

1
1
1

C1
C1
C2

16
16
14

----

--

Cos de la Policia Local .......................................................................................53
INSPECTOR
SOTS-INPECTOR
SERGENT
CAPORAL
AGENTS

1
1
3
7
41

A2
C1
C1
C2
C2

26
22
20
18
16

----1

PLACES RESERVADES A PERSONAL LABORAL
Llocs existents ..........................................................................................
Llocs efectius ............................................................................................

98
72

PERSONAL LABORAL ESTABLE A JORNADA COMPLERTA
NOM

NÚMERO
1)

GRUP

NIVELL

VACAN
TS

Tècnics superiors ............................................................................. 3

CAP D'OFICINA D'HABITATGE I
1
PROJECTES URBANS
CAP ÀREA QUALITAT DE VIDA
1
(2)

A1-22

1

A1-22

1

TÈCNIC/A SUPERIOR JURÍDIC
1
ADM.

A1-24

--

(2) Pendent de provisió, comportarà amortització del lloc de treball de Cap
d’Oficina d’Habitatge i Projectes Urbans
Tècnics mitjos .....................................................................................................19
TREBALLADOR/A SOCIAL
EDUCADOR/A SOCIAL
TÈCNIC/A GIS – CADASTRE
TÈCNIC/A
INFORMÀTICA
COMUNICACIÓ
TÈCNIC/A D’INSERCIÓ LABORAL
TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓPREMSA
DIRECTOR/A RÀDIO MALGRAT
PROFESSOR/A RESPONSABLE
EEAA
PROFESSOR/A ESCOLA ADULTS
COORDINADORA
D’ACCIO
SOCIAL
TÈCNIC/A PROMOCIÓ MUNICIPI
I
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC (3)
TÈCNIC/A EDUCACIÓ
TÈCNIC/A BARRIS, IGUALTAT,
GENT GRAN I LGTBIQ (4)

4
2
1

A2-18
A2-18
A2-20

-1
--

1

A2-24

--

1

A2-18

--

1

A2-22

--

1

A2-22

--

1

A2-20

--

3

A2-18

3

1

A2-20

--

1

A2-24

1

1

A2-18

--

1

A2-18

1

(3) Pendent de provisió
(4) Pendent de provisió
Tècnics
auxiliars
(categoria
Administratius)..................................................9
COORDINADOR/A SERVEIS
TERRITORI
TÈCNIC/A
AUXILIAR
DE
CULTURA
TÈCNIC/A AUXILIAR BIBLIOTECA
TÈCNIC/A AUX. TIC
TÈCNIC/A
AUX. PROMOCIÓ
MUNICIPI I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC (5)


assimilada

1

C1-18

--

1

C1-16

--

3
2

C1-16
C1-16

---

2

C1-16

1

a

(5) Pendent de provisió, comportarà amortització 1 plaça auxiliar tècnic/a
turisme

Administratius/ves.............................................................................................................
......1

ADMINISTRATIU/VA OAC
Auxiliars
Tècnic/ques
...................................5

1
(categoria

AUXILIAR
INFORMACIÓ
REGISTRE
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
AUXILIAR DE TURISME (5)
AUXILIAR SUPORT REG. C.
CÍVIC

C1-16
assimilada

a

-Aux.

Administratius)

1

C2-14

--

1
2
1

C2-14
C2-14
C2-14

--1

Encarregats/des i personal qualificat d’oficis ...................................................................
31
ENCARREGAT/DA ENLLUMENAT
ENCARREGAT/DA
ESPAIS
VERDS
ENCARREGAT/DA VIA PÚBLICA
OFICIALS 1ª ENLLUMENAT
OFICIALS 1ª ESPAIS VERDS
OFICIALS 1ª VIA PÚBLICA
OFICIALS ESPAIS VERDS
OFICIALS VIA PÚBLICA
SUPERVISOR/A DE QUALITAT
TREBALLADOR/A FAMILIAR
OFICIAL ESPEC. ESCTRUCT.
LÚDIQUES

1

C2-16

--

1

C2-16

--

1
4
6
4
5
6
1
1

C2-16
C2-14
C2-14
C2-14
C2-14
C2-14
C2-14
C2-14

--2
-1
2
---

1

C2-14

1

Personal
no
........................................................................................................ 9
OPERARIS/ES ENLLUMENAT
OPERARIS/ES ESPAIS VERDS
OPERARIS/ES VIA PÚBLICA

1
4
4

E-12
E-12
E-12

qualificat
-2
1

Subalterns ...................................................................................................................
19
CONSERGES ENSENYAMENT
CONSERGES ESPORTS
CONSERGES CENTRE CÍVIC
CONSERGES ESCOLA ADULTS
CONSERGES
SERVEIS
A
PERSONA
TELEFONISTA CENTRE CÍVIC
AGENT CÍVIC

2
6
2
2
3

E-12
E-12
E-12
E-12
E-12

1
2
2
---

1
3

E-12
E-12

-1

PERSONAL LABORAL ESTABLE A JORNADA PARCIAL
NOM

NÚMERO

GRUP

NIVELL

VACAN
TS

Tècnics/ques mitjos ....................................................................................................
1
MESTRE DE CATALÀ (ESCOLA 1
D’ADULTS) 66,66%

A2-18

1

PERSONAL LABORAL TEMPORADA A JORNADA COMPLERTA
NOM

NÚMERO

GRUP

NIVELL

VACAN
TS

Auxiliars Tècnics (categoria assimilada a Aux. Administratius) .........................1
AUXILAR TÈCNICA DE TURISME
1
(FD)

C2-14

--

PERSONAL EVENTUAL
NOM

NÚMERO

GRUP

NIVELL

VACAN
TS

Tècnics/ques mitjos ....................................................................................................
1
COORDINADOR/A ASSESSOR/A
MITJANS
COMUNICACIÓ 1
MUNICIPALS

A2-18

1

6. - Modificació de la relació de llocs de treball, anualitat 2021, exp.
C1212020000001.
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=20201217&punto=6
Antecedents
Objecte de la present modificació, aplicable a l’exercici 2021:
Personal directiu:



Sense modificacions

Modificacions de llocs relatius a personal funcionari:


Amortització d’un lloc de treball d’Administratiu/va (C1) adscrit a la Policia
Local.



Amortització del lloc de treball de Tècnic/a auxiliar de Secretaria (C1)
adscrit/a a Serveis Generals.



Amortització del lloc de treball de Tècnic/a auxiliar de Compres (C1) adscrit/a
a Serveis Generals.

Modificacions de llocs relatius a personal laboral:


Amortització del lloc de treball d’Auxiliar de Suport Educació i Cultura
(dinamitzador/a) (C2), adscrit a Serveis a la Persona.



Creació d’un lloc de treball d’Educador/a Social (A2) adscrit a Serveis a la
Persona.



Amortització del lloc de treball de Tècnic/a auxiliar d’Educació (C1) adscrit/a
a Serveis a la Persona.



Redenominació del lloc de treball de Coordinador/a de Conserges Centre Cívic
(C1), passant a ser Administratiu/va OAC, i que passa a dependre orgànica i
funcionalment de Serveis Generals.



Redenominació dels llocs de treball de Subaltern/a SSPP i Recepcionista, que
passen a denominar-se Conserge Serveis a la Persona.

Per tant la plantilla de personal laboral resta predeterminada en 98 llocs de treball (73
llocs efectius).
Personal eventual


Sense modificacions

Motivació a l’ordenament jurídic
.- Reglament de Personal dels Ens Locals de Catalunya (Decret 214/1990), 29 a 32,
169 i 170 cal destacar:
"La relació de llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball
que pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat dels existents a l'organització i
correspon tant a funcionaris com el personal eventual i al laboral"
"Mitjançant les relacions de llocs de treball, s'assignen les funcions, atribucions i
comeses que realitza cada persona. En tot moment, correspon al president de l'entitat

local assignar, per decret, les funcions específiques de les contingudes amb caràcter
genèric en la relació de llocs de treball quan raons de servei ho requereixin".
"El lloc de treball constitueix la unitat mínima operativa que s'identifica en una
estructura administrativa. Per cada lloc s'ha d'especificar: DENOMINACIÓ,
ENQUADRAMENT ORGÀNIC, CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS I/0 FUNCIONS
ESPECÍFIQUES, REQUISITS PER OCUPAR EL LLOC, NIVELL I COMPLEMENT DE
DESTÍ I ESPECÍFIC I FORMA DE PROVISIÓ DEL LLOC.
“El complement específic retribueix determinades condicions dels llocs de treball. El
seu establiment, depèn de la existència d’una valoració efectuada amb anterioritat, i
que sigui aprovada mitjançant la relació de llocs de treball”.
.- Real Decret Legislatiu 1/1997, de 31.10.1997, pel qual s’aprova la refosa en un únic
text, determinats preceptes legals de la funció pública a Catalunya, aplicable a les
Corporacions Locals en virtut de la Disposició Addicional 13ª, que literalment diu: Als
efectes del que disposa l’article 2.2.c) (àmbit d’aplicació: Al personal al servei de les
corporacions locals situades en el territori de Catalunya, en els termes que estableix la
legislació de la funció pública local.), les referències de la present Llei al personal al
servei de l’Administració de la Generalitat, s’entendran fetes, també, al personal al
servei de les entitats locals, situades en el territori de Catalunya, exceptuant-ne els
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. Articles 29, 30, 32 i 33, on cal destacar
el següent:
“La relació de llocs de treball és pública i cal incloure-hi tots els llocs de treball de
funcionaris, laborals i eventuals existents. El contingut de les relacions de llocs de
treball serà, almenys, el següent:






La denominació i característiques essencials dels llocs de treball.
Els requisits essencials per ocupar-los.
El complement de destí i, en el seu cas, l’específic, si són llocs de personal
funcionari.
El grup, la categoria professional i règim jurídic aplicable als llocs de caràcter
laboral.
Els llocs de treball seran ocupats, amb caràcter general, per funcionaris públics.
Com a excepció, poden ser ocupats per personal en règim laboral:
o Si es tracta de llocs de treball de naturalesa no permanent o de caràcter
periòdic i discontinu
o Si es traca de desenvolupar activitats pròpies d’oficis.
o Si es tracta de llocs de treball de caràcter instrumental, corresponent a
les àrees de conservació i manteniment d’edificis, equips i instal·lacions,
d’arts gràfiques, d’enquestes, de protecció civil, de comunicació social,
d’expressió artística, de serveis socials o de protecció de menors
(sense la creació d’un cos de funcionaris adients al lloc de treball)
o Si es tracta de desenvolupar activitats que requereixin uns
coneixements específics o tècnics especialitzats (sense la creació d’un
cos de funcionaris adients al lloc de treball)
o Si es tracta de llocs de treball d’investigació. (sense la creació d’un cos
de funcionaris adients al lloc de treball)

o Si es tracta de llocs de treball de docents(sense la creació d’un cos de
funcionaris adients al lloc de treball)
La creació, la modificació, la refosa i la supressió de llocs de treball es realitzaran en
tot cas, mitjançant la relació de llocs de treball.
Per proveir un lloc de treball, cal que hi consti a la referida relació de llocs de treball
(s’excepcionen els casos on calguin executar tasques urgents, mitjançant personal
amb contractes laborals amb una durada determinada).
Mesa de Negociació de data 03.12.2020.
Informe del Secretari accidental de data 04.12.2020, en relació a la modificació de la
RLT.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 10 de desembre de
2020.
Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per tretze vots a favor
(PSC, JxCat i JxM) i quatre abstencions (ERC i CUP) acorda:
Primer. Modificar la relació de llocs de treball (RLT) per a l’anualitat 2021, segons les
dades proposades en els antecedents del present acord, i que es detallen
seguidament:
Personal directiu:


Sense modificacions

Modificacions de llocs relatius a personal funcionari:


Amortització d’un lloc de treball d’Administratiu/va (C1) adscrit a la Policia
Local.



Amortització del lloc de treball de Tècnic/a auxiliar de Secretaria (C1)
adscrit/a a Serveis Generals.



Amortització del lloc de treball de Tècnic/a auxiliar de Compres (C1) adscrit/a
a Serveis Generals.

Modificacions de llocs relatius a personal laboral:


Amortització del lloc de treball d’Auxiliar de Suport Educació i Cultura
(dinamitzador/a) (C2), adscrit a Serveis a la Persona.



Creació d’un lloc de treball d’Educador/a Social (A2) adscrit a Serveis a la
Persona.



Amortització del lloc de treball de Tècnic/a auxiliar d’Educació (C1) adscrit/a
a Serveis a la Persona.



Redenominació del lloc de treball de Coordinador/a de Conserges Centre Cívic
(C1), passant a ser Administratiu/va OAC, i que passa a dependre orgànica i
funcionalment de Serveis Generals.



Redenominació dels llocs de treball de Subaltern/a SSPP i Recepcionista, que
passen a denominar-se Conserge Serveis a la Persona.

Personal eventual


Sense modificacions

Segon. Manifestar que les determinacions anteriors s'incorporen al Pressupost
Municipal per l'exercici 2021, per tant les incidències de caràcter econòmic, d’havern’hi, depenen de l'aprovació del mateix.
Tercer. Publicar els present acords al BOP i DOGC.
Tanmateix, trametre còpia integra al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i al MAP, d'acord amb l'article 28 del
Decret 214/1990, l’article 127 del T.R.R.L (Decret Legislatiu 781/86) i l’article 283.4 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la refosa de la Llei municipal i
de Règim Local de Catalunya.
Quart. Notificar els presents acords a la representació sindical.
7. - Modificació de cert articulat de l'acord comú de condicions laborals per als
empleats públics de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, per les anualitats 20212022-2023.
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=20201217&punto=7
Fets
Acord plenari del 03.12.2015 d’aprovació de la refosa del text l’Acord comú de
condicions dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Acord plenari del 15.11.2018 de modificació de cert articulat de l’Acord comú de
condicions dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, i de vigència
per l’anualitat 2019.
Acord plenari del 20.02.2020 de modificació de cert articulat de l’Acord comú de
condicions dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, i de vigència
per l’anualitat 2020.
Peticions de les seccions sindicals UGT-SAP i CCOO, de dates 18.11.2020,
20.11.2020 i 23.11.2020.

Essent necessari la modificació de cert articulat de l’Acord Comú, així com de la seva
vigència, establint-la per tres anualitats 2021-2022 i 2023.
Acords de la Mesa de Negociació de data 03.12.2020, on es proposa el següent:
Primer. Aprovar la modificació de Acord comú de condicions dels empleats i
empleades de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, amb les següents modificacions
respecte al del 2020:
Article 3. Paràgraf 1r
El present acord tindrà una durada de tres anys, de l’1.01.2021 i fins el
31.12.2023.
Article 21. Paràgraf 13è
L’Alcaldia aprovarà el Ple de vacances sempre abans del 31 de maig. A tal
efecte el període per a la sol·licitud dels gaudi de les vacances es fixa entre l’1
d’abril i el 15 de maig. Aquest sistema general es podrà modificar en els casos
en què l’interessat/da ho sol·liciti i ho justifiqui degudament, sempre
salvaguardant les necessitats del servei.
Aquesta modificació serà sol·licitada mitjançant registre electrònic.
Article 76. Garanties i drets dels membres de la Junta de Personal i del Comitè
d’Empresa
4. Un crèdit de 20 hores mensuals dins de la jornada de treball, retribuïdes com
a treball efectiu, per a l'exercici de funcions de representació. Les peticions de
gaudiment d’hores sindicals caldrà sol·licitar-les per registre telemàtic
amb una antelació de 72 hores als efectes del degut coneixement dels
encarregats, caps de servei, regidoria i Alcaldia, i poder organitzar el
serveis.
Annex II. Serveis extraordinaris. 2.1.a)
Augment del preu de les hores extres de forma progressiva per al departament
de la Policia Local de Malgrat de Mar segons consta al següent quadre.
Intersetmanals
P. Cap Setmana

2019

2021

2022

2023

2019

30
2021

32
2022

35
2023

36

38

41

Annex II. Serveis extraordinaris. 2.3
Augment del preu de la nocturnitat per nit treballada, al Departament de la
Policia Local, de forma progressiva i segons consta al següent quadre, tenint
en compte l’augment a 26 euros/nit treballada des de l’1 d’agost de 2020.

2019

Nocturnitats

01_07/2020 08_12/2020
21,25

26

2021

2022

2023

28

30

30

Annex II. Serveis extraordinaris. 2.16
Augment del preu de les guàrdies dels comandaments designats per prefactura
de forma progresiva segons consta al quadre.
Guàrdia comandam.

2019

2021

2022

2023

32

34

35

Segon. Accedir a la petició de la representació sindical per tal que la persona que
ocupa el lloc de treball de Supervisor/a de qualitat, pugui cobrar el complement
específic de perllongació de jornada a 37.5 hores, ja que des del passat 01.01.2019
segueix fent les 37.5 hores sense haver cobrat aquest complement.
Tercer. Notificar els presents acords a la representació sindical de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar.
Quart. Presentar la modificació de l’articulat aprovat a l’organisme administratiu
competent de Treball, pel seu registre i publicació.
Normativa
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Article 31.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 10 de desembre de
2020.
Vista la proposta d’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per assentiment dels disset
membres presents, acordà:
Primer. Aprovar la modificació de Acord comú de condicions dels empleats i
empleades de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, amb les següents modificacions
respecte al del 2020:
Article 3. Paràgraf 1r
El present acord tindrà una durada de tres anys, de l’1.01.2021 i fins el
31.12.2023.
Article 21. Paràgraf 13è
L’Alcaldia aprovarà el Pla de vacances sempre abans del 31 de maig. A tal
efecte el període per a la sol·licitud dels gaudi de les vacances es fixa entre l’1

d’abril i el 15 de maig. Aquest sistema general es podrà modificar en els casos
en què l’interessat/da ho sol·liciti i ho justifiqui degudament, sempre
salvaguardant les necessitats del servei.
Aquesta modificació serà sol·licitada mitjançant registre electrònic.
Article 76. Garanties i drets dels membres de la Junta de Personal i del Comitè
d’Empresa
4. Un crèdit de 20 hores mensuals dins de la jornada de treball, retribuïdes com
a treball efectiu, per a l'exercici de funcions de representació. Les peticions de
gaudiment d’hores sindicals caldrà sol·licitar-les per registre telemàtic
amb una antelació de 72 hores als efectes del degut coneixement dels
encarregats, caps de servei, regidoria i Alcaldia, i poder organitzar el
serveis.
Annex II. Serveis extraordinaris. 2.1.a)
Augment del preu de les hores extres de forma progressiva per al departament
de la Policia Local de Malgrat de Mar segons consta al següent quadre.
Intersetmanals

2019

2021

2022

2023

P. Cap Setmana

2019

30
2021

32
2022

35
2023

36

38

41

Annex II. Serveis extraordinaris. 2.3
Augment del preu de la nocturnitat per nit treballada, al Departament de la
Policia Local, de forma progressiva i segons consta al següent quadre, tenint
en compte l’augment a 26 euros/nit treballada des de l’1 d’agost de 2020.
Nocturnitats

2019

01_07/2020 08_12/2020
21,25

26

2021

2022

2023

28

30

30

Annex II. Serveis extraordinaris. 2.16
Augment del preu de les guàrdies dels comandaments designats per prefactura
de forma progresiva segons consta al quadre.
Guàrdia comandam.

2019

2021

2022

2023

32

34

35

Segon. Accedir a la petició de la representació sindical per tal que la persona que
ocupa el lloc de treball de Supervisor/a de qualitat, pugui cobrar el complement
específic de perllongació de jornada a 37.5 hores, ja que des del passat 01.01.2019
segueix fent les 37.5 hores sense haver cobrat aquest complement.

Tercer. Notificar els presents acords a la representació sindical de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar.
Quart. Presentar la modificació de l’articulat aprovat a l’organisme administratiu
competent de Treball, pel seu registre i publicació.
8. - Resolucions dictades per l’Alcaldia 3181 a 3575 /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=20201217&punto=8
9. - 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=20201217&punto=9
10. - Proposta presentada per la regidoria d'Esports relativa a donar suport a la
petició dels consells esportius de Catalunya per declarar l'activitat física "Bé
esencial".
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=20201217&punto=10
Els Consells Esportius de Catalunya considerem que l’activitat física és un bé
essencial equiparable a altres elements de l’estat del benestar com són la salut,
l’educació, els serveis socials i la cultura. Per aquest motiu exposem i manifestem:
Que l’activitat física és segura i cal protegir i assegurar el seu accés a tothom,
especialment als infants i joves en edat escolar de tot Catalunya.
Que la declaració de l’activitat física com bé essencial hauria de garantir, seguint tots
els protocols necessaris, el manteniment dels programes d’esport escolar del Consell
Català de l’Esport, els entrenaments esportius i les activitats físiques en gimnasos i
piscines climatitzades.
Que l’activitat física ajuda a la socialització en aquests moments d’aïllament per les
restriccions imposades per la pandèmia i és també que des d’aquest punt de vista que
la declaració de l’activitat física com a bé essencial hauria de contemplar mesures per
garantir l’accés de la ciutadania a les activitats fisicoesportives, especialment en el
marc de les entitats sense ànim de lucre.
Que cal que el Govern de la Generalitat activi el Pla de Xoc de l’esport a l’escola que
la Unió de Consells Esportius de Catalunya va proposar al Consell Català de l’Esport
amb l’objectiu d’assegurar l’activitat escolar de Catalunya.

Que un cop aprovada la declaració de l’activitat física com a bé essencial, el govern
cal que aprovi i desenvolupi els canvis normatius necessaris per tal de garantir la
continuïtat de les activitats físiques malgrat les restriccions que es puguin derivar de la
situació de pandèmia.
Que el tancament de l’activitat física està tenint un fort impacte econòmic en el sector
esportiu on valorem positivament les primeres ajudes anunciades per la Secretaria
General de l’Esport i l’Activitat Física. I que pels consells esportius, s’haurien de
diferenciar en tres grans blocs: el sector empresarial, les entitats sense ànim de lucre i
les administracions locals que són les principals prestadores de serveis esportius a la
població.
Que cal que el Govern de la Generalitat arbitri els mecanismes necessaris en les
bases de subvencions de les entitats sense ànim de lucre per assegurar el
manteniment de les mateixes malgrat les aturades de les activitats que es puguin
produir.
Vista la proposta de la regidoria d’Esports, el Ple de l’Ajuntament, per catorze
vots a favor (PSC, JxCat ,JxM i CUP) i tres abstencions (ERC) acorda:
Primer. Donar ple suport al manifestat pels Consells Esportius de Catalunya i a la
petició al Govern de la Generalitat perquè declari l’activitat física com a bé essencial a
Catalunya.
Segon. Traslladar el present al Govern de la Generalitat de Catalunya, concretament a
la conselleria de Presidència, responsable de la Secretaria General de l’Esport i
l’Activitat Física i a la Unió de Consells Esportius de Catalunya i a les Entitats
Esportives de Malgrat de Mar.
1.

Assumpte d’urgència

Proposta regidoria de Solidaritat referent al "Suport al poble Saharahuí davant
l'escalada militar al Sàhara Occidental
Es passa a votar la urgència que resulta acceptada amb el vots a favor de PSC, JxC,
JxM, ERC i CUP, d'acord amb allò establert als articles 91.4 i 83 del RD 2568/86 de 28
de novembre.
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=20201217&punto=11
El passat 21 d’octubre, desenes d’activistes sahrauís es van reunir per manifestar-se
pacíficament al sud dels territoris alliberats del Sàhara Occidental, a la carretera que
uneix la porta il·legal de Guerguerat amb Mauritània i que diàriament és utilitzada per
camions de mercaderies que entren i surten sense cap control ni per part del cap
autoritat civil, ni de la Missió de Nacions Unides pel Referèndum del Sàhara Occidental
(MINURSO). Els i les manifestants van tallar aquesta via per demanar la fi de

l’ocupació del referèndum pactat des de l’any 1991 amb la signatura de l’alto al foc
entre el govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) i el Regne del
Marroc.
El 9 de novembre, el govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) va
emetre un comunicat en el que posava en alerta el Consell de Seguretat de Nacions
Unides i la comunitat internacional de la situació que s’està vivint al Guerguerat, al
sud-oest del Sàhara Occidental, i les seves possibles conseqüències.
La matinada del 13 de novembre, el Regne del Marroc va travessar la bretxa il·legal
del Guerguerat per desallotjar els i les manifestants i formar un passadís per facilitar el
pas de tot tipus de vehicles per aquest pas, trencant tots els acords acceptats.
La bretxa del Guerguerat és, en sí mateixa una violació de les clàusules de l'Acord
Militar Nº1 signat pel govern de la RASD i el Regne del Marroc l’any 19911. Un fet que
va dur al govern de la RASD ha declarar que la irrupció de qualsevol element
marroquí, ja fos militar, de seguretat o civil, en aquesta zona alliberada del seu territori,
coneguda com a "zona de separació", seria considerada una agressió flagrant a la que
la part sahrauí respondria en legítima defensa de la seva sobirania nacional. Aquesta
situació suposaria la fi de l'alto el foc i l'esclat d'una nova guerra a la regió.
El govern de la RASD va denunciar aquests fets davant del Consell de Seguretat de
les Nacions Unides, va enviar efectius militars a prendre posicions davant un eventual
enfrontament armat i va declarar el trencament de l’alto al foc després de 29 anys de
no-agressió.
L’Estat Espanyol té una gran responsabilitat vers la comunitat sahrauí, ja que el Regne
del Marroc ocupa il·legalment els territoris des del novembre de l’any 1975, en què
Espanya, signant els acords tripartits de Madrid, va fugir dels Sàhara Occidental
deixant la població sahrauí abandonada i sense promoure un pla de descolonització,
tal com obligaven les Nacions Unides.
Des de l’any 1991, amb la signatura de l’alto al foc i la creació del MINURSO el poble
sahrauí ha estat exemple de lluita no violenta i ha advocat sempre per la celebració
d’un referèndum d’autodeterminació que havia de promoure i garantir les Nacions
Unides.
Davant d’aquesta situació, expressem la nostra preocupació per aquesta escalada de
tensió que podria revifar el conflicte armat al Sàhara Occidental.
Vista la proposta de la regidoria de Solidaritat i Cooperació, el Ple de
l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acordà:
Primer. Instar el Regne del Marroc a què compleixi els acords internacionals i, en
concret, el Pla d’arranjament (Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions
Unides del 29 d’abril de 1991), i que retiri de forma immediata els seus efectius militars
del Guerguerat i deixi d’utilitzar el Guerguerat o un altre pas del sud-oest del territori
sahrauí per comunicar-se amb Mauritània.

Segon. Fer una crida a la comunitat internacional, i particularment a les Nacions
Unides i la seva missió de pau en aquest territori MINURSO (Missió de Nacions
Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental ), perquè assumeixin el seu mandat i
vetllin pel respecte i el compliment de la Resolució 690 del Consell de Seguretat de les
Nacions Unides del 29 d’abril de 1991 que contempla la realització d’un referèndum
d’autodeterminació, i que assignin un nou Enviat Especial per al Sàhara Occidental,
plaça vacant des del maig de 2019, que pugui liderar la transició cap a la celebració
d’aquest referèndum d’autodeterminació.
Tercer. Demanar que assumeixin les seves responsabilitats a totes les
administracions públiques, al govern de Catalunya, al govern de l’Estat espanyol (com
a potència administradora del territori), a les institucions Europees, així com a les
Nacions Unides, un clar posicionament a favor del dret d’autodeterminació del Poble
Sahrauí i de condemna a l’ocupació marroquí del Sàhara Occidental, així com les
actuacions que han portat al trencament de l’alto al foc. Que promoguin de manera
activa la inclusió d’un mecanisme d’observació i protecció dels drets humans de la
població sahrauí per part de la MINURSO i, alhora, vetllin per preservar l’esperit
pacífic, desmilitaritzat i democràtic en la resolució del conflicte, així com la pressa de
mesures davant l’explotació il·legal dels recursos naturals per part del Regne del
Marroc al Sàhara Occidental, i facin totes les gestions perquè s'alliberin els activistes
sahrauís presos (presos polítics).
Quart. Donar suport al poble sahrauí tot participant en els diversos espais que
treballen en aquest sentit com la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el poble
Sahrauí, i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i seguir col·laborant
amb les entitats locals i tot el moviment solidari amb el Poble Sahrauí a través dels
projectes de cooperació i d’ajuda humanitària que garanteixen els drets humans de les
persones sahrauís tant al Sàhara Ocupat com als Campaments de Refugiats a Tindouf
(Algèria).
Cinquè. Enviar aquesta resolució a la Secretaria General de Nacions Unides, a la
Comissió Europea, al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del govern d’Espanya, al
Departament d’Acció Exterior, Afers Institucionals i Transparència de la Generalitat de
Catalunya, a l’Intergrup Pau i Drets Humans al Sàhara Occidental del Parlament de
Catalunya, a la Delegació del Front Polisario a Catalunya, a la Coordinadora Catalana
d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí, a la Federació ACAPS, i a l’Associació
Malgrat amb el Sàhara.
No a la guerra, sí al referèndum!
11. - 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=20201217&punto=12

El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta

Joan Mercader Carbó
Alcalde

Emili Tapias Sola
Secretari General

