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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 18 de febrer de 2021
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 22.40 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

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

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.
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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 les actes de les sessions anteriors
de data 14 de gener de 2021 i de data 20 de gener de 2021.
Dictamens
2.- Aprovació inicial de la modificació pressupostària 2021/02 per concessió de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, exp. F1202021000002.
3.- Autorització de la novació de la hipoteca sobre la concessió d’ESPORT I SALUT
MALGRAT, SL, exp. B3502021000001.
4.- Aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal de Malgrat de Mar
(DUPROCIM), exp. Q3102019000002.
5.- Aprovació de les Bases Generals, reguladores de les subvencions que atorga
l'Ajuntament durant l'exercici 2021, exp. B2202021000011.
6.- Aprovació de les Bases especifiques reguladores de les subvencions en matèria
d'actuació de l'Àrea de Serveis a la Persona de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, per a
l'exercici 2021, exp. B2202021000012.
7.- Aprovació de les Bases reguladores específiques de subvencions dels àmbits de
l’Àrea de Qualitat de Vida per a l’any 2021, exp. B2202021000013.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

8.- Aprovació de les Bases reguladores dels ajuts urgents extraordinaris 2021 per
garantir ingressos suficients per a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica
ocasionada pel covid-19, exp. B2202021000014.
9.- Aprovació de les Bases reguladores de subvencions per a persones joves amb
necessitat d’ajuda pel pagament del lloguer, exp. B2202021000015.
10.- Aprovació de les Bases de subvencions en espècie per a la millora del paisatge
urbà, exp. B2202021000024.
Donar compte
11.- Presa de raó de l’informe de 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 quart trimestre de 2020, exp. F2902021000001.
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12.- Presa de raó del Decret d’alcaldia 310/2021, de data 3 de febrer de 2021,
d’aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2020, exp. F1402021000001.
2) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL
13.- Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 3900/2020 a 3912/2020 i de la 1/2021 a
la 300/2021.
14.- Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori.
15.- Moció presentada per ERC, referent a les inhumacions de col·lectius minoritaris i
el dret a ser enterrat segons les seves conviccions, ètiques o espirituals, exp.
A1302021000001.
16.- Moció presentada pel GM ERC relativa al suport a l’amnistia, exp.
A1302021000002.
17.- Moció presentada per el GM la CUP per a la suspensió de l’Informe tècnic
d’estratègia d’actuació al Maresme del Ministeri per a la transició ecològica i el repte
demogràfic, exp. A1302021000003.
18.- Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210218
1. - Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de
data 7 de gener de 2021.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210218&punto=1
2. - Aprovació inicial de la modificació pressupostària 2021/02 per concessió de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit, exp. F1202021000002.
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=20210218&punto=2
Vista la memòria del regidora de Serveis Econòmics de data 5 de febrer de 2021, en la
qual es proposa la tramitació d’un expedient de modificació pressupostària per
concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec al Romanent líquid
de Tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el següent detall :
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Aplicació
pressupostària
40.3421.63200
21.1600.61901
76.3210.62300
21.1532.60901
10.9290.48900
22.1520.48912
76.3232.62200
21.1510.60900
21.1600.61902
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Descripció
Arranjament paviment pavelló Tarragona
Col.lector carrer Bonavista
Instal.lació calderes biomassa ceips
Paviment interactiu peixateries velles
Campanya neteja grafitis
Ajuts manteniment habitatge
Millores pati Ceip Montserrat
Execució subisdiària PA17
Clavegueram carrer Alcalde Pedani

Crèdit extraordinari
21.1532.61910
30.3360.62700
90.1330.21000
21.1510.64000

Millores urbanes
Escultura onze setembre
Conservació senyalització viària horitzontal i vertical
Projectes tècnics
Suplement de crèdit

Subconcepte
pressupostàri

12.91101
12.91301
12.87000

Descripció

Ajuts Caixa Diputació de Barcelona
Préstecs rebuts a llarg termini d'ens fora del sector públic
Rlt per a despeses generals.

-

23.600,00
13.800,00
262.775,00
17.700,00
250.000,00
60.000,00
30.000,00
190.000,00
21.500,00

Crèdits
defintius
23.600,00
13.800,00
262.775,00
17.700,00
250.000,00
60.000,00
30.000,00
190.000,00
21.500,00

-

869.375,00

869.375,00

193.275,00
5.500,00
69.600,00
80.000,00

260.897,04
25.547,50
119.600,00
224.746,81

Crèdits inicials

67.622,04
20.047,50
50.000,00
144.746,81

Modificació

282.416,35

348.375,00

630.791,35

282.416,35

1.217.750,00

1.500.166,35

Previsions
inicials

Modificació

Previsions
definitives

175.000,00
2.656.575,00
1.692.424,20

- 175.000,00
- 2.656.575,00
4.049.325,00

5.741.749,20

4.523.999,20

1.217.750,00

5.741.749,20

Considerant que les necessitats posades de manifest en la memòria són urgents no es
poden demorar fins a l’exercici següent.
Vist l’informe emès per l’interventor de fons en 5 de febrer de 2021
Considerant que de conformitat amb l’article 8 de les bases d’execució del pressupost,
la competència per a l’aprovació de modificacions pressupostaries per concessió de
suplement de crèdit correspon al Ple de la Corporació.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 11 de febrer de 2021.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

Vista la proposta de l’alcaldia, de data 12 de febrer de 2021, el Ple de
l’Ajuntament, per tretze vots a favor (PSC, JxCat MEM, i ERC), tres abstencions
(JxMalgrat) i un vot en contra (CUP), acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant concessió
de suplement de crèdit que, resumit per capítols, es detalla a continuació:
•

Pressupost d’ingressos
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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

•

Previsions
inicials
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

4.049.325,00
- 2.831.575,00

Previsions
defintives
9.268.000,00
275.000,00
4.607.950,00
4.854.175,00
168.150,00
400,00
1.027.825,00
4.085.325,00
-

23.069.075,00

1.217.750,00

24.286.825,00

Modificació

Pressupost de despeses
Descripció

Crèdits inicials

Modificació

Crèdits definitius

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

9.885.425,00
8.495.050,00
24.000,00
449.175,00
4.159.500,00
19.925,00
36.000,00
-

69.600,00
310.000,00
838.150,00
-

9.885.425,00
8.564.650,00
24.000,00
759.175,00
4.997.650,00
19.925,00
36.000,00

23.069.075,00

1.217.750,00

24.286.825,00

Segon. De conformitat amb el que disposa l’article 177.2, en relació a l’article 169 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora d eles
Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per un
termini de 15 dies hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments
davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat.
3. - Autorització de la novació de la hipoteca sobre la concessió d’ESPORT I
SALUT MALGRAT, SL, exp. B3502021000001.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

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=20210218&punto=3
Vist l'escrit presentat en data 22 de desembre de 2020 (RE 2020021765) pel Sr. Joan
Domenech Gregori en representació de l'empresa ESPORT I SALUT MALGRAT, SL,
sol·licitant autorització per novar la hipoteca existent sobre la concessió per la
construcció i gestió d'un complex esportiu a Malgrat de Mar.
Considerant els antecedents següents:
1)
El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 15-1-2009 va resoldre prendre en
consideració l'establiment del servei públic municipal de piscina coberta i activitats
esportives complementàries sobre la base la memòria justificativa i el projecte
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d'establiment continguts a l'estudi de viabilitat d'un complex esportiu a Malgrat de Mar,
redactat pel Sr. Martín Vivancos Giménez. Per decret d'alcaldia 464/2009 de 13-32009 s'ha declarat aprovat definitivament l'establiment del servei públic municipal de
piscina coberta i activitats esportives complementàries, sobre la base de la memòria
justificativa i el projecte d'establiment continguts a l'Estudi de viabilitat d'un complex
esportiu a Malgrat de Mar.
2)
El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 5-2-2009 acordà incoar expedient de
contractació i aprovació dels plecs de condicions administratives particulars que havien
de regir la licitació per la concessió de la gestió del servei públic per a la construcció i
explotació d'un complex esportiu al municipi de Malgrat de Mar, compost per una
piscina coberta i sales per activitats esportives complementàries, amb un pressupost
d'execució per contracte no superior a 5.496.543,36 €.
3)
El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 2-4-2009 acordà estimar parcialment
les al·legacions presentades, aprovar definitivament el plec de condicions amb les
modificacions oportunes, tot obrint un nou període de quinze dies naturals a partir de la
inserció de l'anunci dels presents acords al BOP.
4)
El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 6-8-2009, adjudicà provisionalment
l'esmentada concessió a l'empresa Construcciones Caler, SA, Integral Acción Local,
SL i Ingest Inversión y Centros Fitness, SL, amb el compromís de constituir una
societat que serà la titular de la concessió de la gestió del servei públic.
5)
El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 1-10-2009 va resoldre adjudicar
definitivament a ESPORT I SALUT MALGRAT, SL, societat constituïda per
Construcciones Caler, SA, Ingest Inversión y Centros Fitness, SL, i Integral Acción
Local, SL, la concessió de la gestió del servei públic per la construcció i explotació d'un
complex esportiu al municipi de Malgrat de Mar, compost per una piscina coberta i
sales per a activitats esportives complementàries a ubicar en la parcel·la delimitada
entre l'Av. Josep Ragull i Vilaró i els carrers Badalona, Josep Planagumà i Girona, de
conformitat amb els plecs de condicions administratives que han regit la licitació i la
proposició presentada.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

6)

En data 4-11-2009 es va signar el contracte administratiu corresponent.

7)
En data 24-2-2010, el Sr. Octavi Ollé Cobo en representació d'ESPORT I
SALUT MALGRAT, SL, va sol·licitar autorització d'aquest Ajuntament per a constituir a
favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, un dret real d'hipoteca sobre la
concessió per la construcció i gestió d'un complex esportiu a Malgrat de Mar.
Mitjançant acord del ple de 8 d’abril de 2010 es va autoritzar la constitució d’una
hipoteca, en els termes que es derivaven del certificat emès per l’apoderat del BBVA
en data 24 de febrer de 2010.
8)
La hipoteca es va constituir en escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona el
senyor Mario Romeo Garcia en data 4-5-2010, número 935 de protocol. El préstec
hipotecari te un venciment de 30 de novembre de 2026.
9)
En data 22-12-2020 l’empresa ESPORT I SALUT MALGRAT, S.L., demana
autorització a l’Ajuntament, per fer una novació de la hipoteca inicial pel que fa a
allargar un any l’amortització de capital en concepte de moratòria com a part de les
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mesures per fer front a la crisis del COVID-19 que ha afectat els ingressos i despeses
de la societat que explota el complex esportiu. El venciment seria de 30 de novembre
de 2027.
Consideracions tècniques
Vist l'informe emès per la Lletrada de l'Ajuntament de Malgrat de Mar en data 4 de
febrer de 2021, amb el vistiplau del secretari general, que en la seva part essencial
diu,
" Consideracions jurídiques
Legislació aplicable
Disposició addicional 1ª, apartat 2on Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del
sector públic.
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic
Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions públiques aprovada per
Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny (preceptes declarats vigents per la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en la Disposició
Derogatòria, apartat a)
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim Local
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques
Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals
Plec de clàusules administratives particulars del contracte de gestió de servei públic
per la construcció i explotació d'un complex esportiu al municipi de Malgrat de Mar en
la modalitat de concessió del servei públic, aprovats definitivament pel Ple en sessió
de 2-4-2009.
Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per
recolzar l’economia i el treball.
En data 22-12-2020, el Sr. Joan Domènech Gregori en representació d'ESPORT I
SALUT MALGRAT, SL, ha sol·licitat autorització d'aquest Ajuntament per modificar o
novar la hipoteca constituïda a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, el dia 4
de maig de 2010.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

Amb l'escrit s'acompanya proforma de la novació redactada pels serveis jurídics del
BBVA, SA, segons la qual, es pretén introduir les següents modificacions:
Allargar un any el període de venciment a 30 de novembre de 2027. Durant aquest any
es concedeix un període de carència durant el qual no es produiran venciments de
capital, nomes es liquidaran interessos.
Es concedeix un préstec a la entitat per aquest import que haurà de ser retornat en 72
quotes mensuals, amb venciment final el 30 de novembre de 2027.
Es llibera de la fiança a la societat Integral Action Local S.L. amb consentiment de la
resta dels fiadors i del BBVA.
D’acord amb la disposició addicional quinzena de Reial Decret-llei 15/2020, de 21
d’abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i el treball que fa
referència a l’atorgament unilateral pel creditor dels instruments notarials en què es
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formalitza l'ampliació de termini derivada de la moratòria legal dels préstecs o crèdits
garantits amb hipoteca o mitjançant un altre dret inscriptible diferent.
“1. El reconeixement de l'aplicació de la suspensió del deute hipotecari durant el
termini de tres mesos que preveu l'article 13.3 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de
març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i
econòmic per fer front a l'COVID-19, no estarà subjecta al que disposa la Llei 5/2019,
de 15 de març, de crèdit immobiliari.
2. Serà obligació unilateral de l'entitat creditora l'elevació a escriptura pública del
reconeixement de la suspensió prevista en l'article 13.3 de Reial decret llei 8/2020, de
17 de març per la citada entitat, als efectes que pugui procedir-se a la inscripció de
l'ampliació del termini inicial en el Registre de la Propietat.
3. Igualment, serà obligació unilateral de l'entitat creditora promoure la formalització de
la pòlissa o escriptura pública en què es documenti el reconeixement de la suspensió
de les obligacions contractuals en els crèdits o préstecs sense garantia hipotecària que
preveu l'article 24.2 de Reial Decret -llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID19 i, la inscripció, si escau, en el Registre de Béns Mobles, sempre que el crèdit o
préstec estigués garantit mitjançant algun dret inscriptible diferent de la hipoteca o
hagués accedit a Registre.
4. El que disposen els apartats anteriors és aplicable a qualsevol sol·licitud de
moratòria presentada a l'empara de l'article 13.3 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de
març o de l'article 24.2 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, tot i que la
sol·licitud de creditor o fins i tot la seva acceptació per l'entitat creditora s'haguessin
produït amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei.”

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

No es tracta en el cas que ens ocupa de la moratòria legal prevista en l’apartat
anterior, sinó d’una moratòria que si bé no compleix tots els requisits de l’anterior,
l’interessat té a bé sol·licitar i el banc a facilitar, donada la incidència de la pandèmia
del Covid-19 en l’activitat. En virtut del principi d’autonomia de voluntat les parts
contractants poden fixar altres drets i obligacions que signifiquin una modificació de la
hipoteca inicialment concedida.
L'article 228.f) de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic,
estableix que els concessionaris tenen dret a hipotecar la concessió en les condicions
establertes en la llei i prèvia autorització de l'òrgan de contractació. En el mateix sentit,
l'art. 98.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques disposa que si en l'escriptura de l'hipoteca no consta l'autorització
administrativa per la constitució d'una hipoteca sobre construccions objecte d'un dret
real el registrador de la propietat denegarà la inscripció.
Si es pot hipotecar, també es pot modificar la hipoteca, en els mateixos termes
anteriors.
La clàusula XXII dels "Plecs de clàusules administratives particulars del contracte de
gestió del servei públic per la construcció i explotació d'un complex esportiu a Malgrat
de Mar" preveu a l'apartat o) el dret del concessionari a "hipotecar la concessió en les
condicions establertes a la llei, prèvia autorització del Ple municipal".
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L'article 255 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
públiques aprovada per Real Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny (preceptes
declarats vigents per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
en la Disposició Derogatòria, apartat a) que declara vigents els articles 253 a 260,
ambdós inclosos), disposen:
Les concessions d'obres públiques amb els béns i drets que portin incorporats seran
hipotecables conforme a la legislació hipotecària i prèvia autorització de l'òrgan de
contractació.
No s'admetrà la hipoteca de concessions d'obres públiques en garantia de deutes que
no guardin relació amb la concessió corresponent;
Les sol·licituds s'hauran de resoldre per l'òrgan competent en el termini d'un mes, i
s'hauran d'entendre desestimades si no es resolen i notifiquen en aquest termini.
L'adjudicatari en el procediment d'execució hipotecària quedarà subrogat en la posició
del concessionari, prèvia autorització administrativa que s'atorgarà sempre que
compleixi els requisits exigits al concessionari.
A la vista de la documentació presentada per ESPORT I SALUT MALGRAT, SL, cal
indicar:
No es modifica la quantia del préstec.
El termini d’amortització del préstec (16 anys i mig) i el termini de la moratòria (1 any),
en total 17 anys i mig no supera el termini d'execució del contracte (13 mesos per la
construcció i 30 anys per la fase d'explotació).
Aquesta novació del préstec hipotecari està destinat a alleugerir la difícil situació
econòmica en que es troben arrel de la incidència del COVID-19.
L’alliberament d’un dels fiadors no implica cap perjudici a l’Ajuntament si els altres
fiadors i el BBVA hi estan d’acord.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

Des d'un punt de vista registral cal assenyalar que l'art. 107.6 de la Llei Hipotecària
(LH) admet la constitució d'hipoteca sobre concessions administratives d'obres
destinades al servei públic. Atenent al que disposa l'art. 145 de la LH caldrà que la
hipoteca es constitueixi en escriptura pública i que s'inscrigui en el Registre de la
Propietat. El mateix passa pel que fa a la novació que ara en ocupa, havent de satisfer
el concessionari els honoraris notarials i del Registrador de la Propietat, per raó de la
inscripció al Registre de la Propietat de la novació.
De conformitat amb l'art. 255 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions públiques aprovada per Real Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny i
la clàusula XXII, apartat o) dels plecs aprovats correspondrà al Ple de l'Ajuntament
resoldre la petició d'autorització.
Atenent el que disposa l'art. 47.1 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, serà suficient per l'adopció de l'acord el vot favorable de la majoria simple dels
membres presents.
Conclusions
A la vista dels antecedents i fonaments de dret exposats, a criteri de qui subscriu, no hi
ha impediment legal en autoritzar a ESPORT I SALUT MALGRAT, SL, la novació de la
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hipoteca inicialment constituïda sobre la concessió de "la gestió del servei públic per la
construcció i explotació d'un complex esportiu al municipi de Malgrat de Mar, compost
per una piscina coberta i sales per a activitats esportives complementàries a ubicar en
la parcel·la delimitada entre l'Av. Josep Ragull i Vilaró i els carrers Badalona, Josep
Planagumà i Girona", en els termes que es deriven de la proforma presentada pel
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, en data *, i amb el benentès que aquesta
novació de la hipoteca en cap cas abastarà als béns sobre els quals s'exercita la
concessió i que tenen el caràcter de demanials i per tant inembargables.
Correspon al Ple de l’Ajuntament valorar els criteris d’oportunitat per tal de procedir a
acordar la novació de la hipoteca i d’acord amb lo que s’ha esmentat es pot autoritzar,
si bé l’autorització del Ple quedarà condicionada al fet que es faci constar a l’escriptura
de novació per part del notari, el següent articulat:
“
L'adjudicatari en el procediment d'execució hipotecària quedarà subrogat en la
posició de concessionari, prèvia autorització administrativa, en els següents termes
(reprodueixo l'art 257 TRLCAP):
•
Tot el que vulgui participar en el procediment d'execució hipotecària en qualitat
de postor o eventual adjudicatari, fins i tot el propi creditor hipotecari si la legislació
sectorial no ho impedís, haurà de comunicar a l'òrgan de contractació per obtenir
l'oportuna autorització administrativa, que haurà de notificar a l'interessat en el termini
màxim de 15 dies, i sense la qual no se li admetrà en el procediment. L'autorització
tindrà caràcter reglat i s'atorgarà sempre que el peticionari compleixi els requisits
exigits a concessionari. Si hagués finalitzat la fase de construcció o aquesta no formés
part de l'objecte de la concessió, només s'exigiran els requisits necessaris per dur a
terme l'explotació de l'obra.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

•
Si la subhasta quedés deserta o cap interessat fos autoritzat per l'òrgan de
contractació per participar en el procediment d'execució hipotecària, l'Administració
concedent pot optar per alguna de les següents actuacions en el cas que el creditor
hipotecari autoritzat, si s'escau, per ser concessionari no opti per l'exercici de el dret
que li atribueix l'article 671 de la Llei d'Enjudiciament Civil
a)
Acordar el segrest de la concessió d'acord amb el que preveu l'article 251
d'aquesta Llei sense que el concessionari pugui percebre cap ingrés. Es donarà tràmit
d'audiència a l'creditor hipotecari per oferir-li la possibilitat de proposar un nou
concessionari. Si la proposta no es produís o el candidat proposat no compleix els
requisits exigibles conforme al que estableix l'apartat anterior, es procedirà a la licitació
de la mateixa concessió en el menor termini possible.
b)
Resoldre la concessió i, previ acord amb els creditors hipotecaris, fixar la
quantia del deute i les condicions en què ha de ser amortitzada. A falta d'acord,
l'Administració quedarà alliberada amb la posada a disposició dels creditors de l'import
de la indemnització que correspongués a el concessionari per aplicació del que preveu
l'article 266 d'aquesta Llei.”
Cal també advertir al concessionari que s'hauran de respectar els requisits previstos
en la legislació hipotecària i que haurà d'assumir les despeses de formalització en
document públic i de la inscripció registral.
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El concessionari resta obligat un cop formalitzada l'escriptura de novació d'hipoteca a
aportar còpia de la mateixa així com justificació de la inscripció registral, als efectes de
l'actualització de l'Inventari de Béns."
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 11 de febrer de 2021.
Vista la proposta de l’alcaldia, de data 4 de febrer de 2021, el Ple de l’Ajuntament,
per setze vots a favor (PSC, JxCat MEM, JxMalgrat i ERC), i una abstenció (CUP),
acorda:
Primer. Autoritzar a ESPORT I SALUT MALGRAT, SL, la novació de la hipoteca sobre
la concessió de "la gestió del servei públic per la construcció i explotació d'un complex
esportiu al municipi de Malgrat de Mar, compost per una piscina coberta i sales per a
activitats esportives complementàries a ubicar en la parcel·la delimitada entre l'Av.
Josep Ragull i Vilaró i els carrers Badalona, Josep Planagumà i Girona", en els termes
que es deriven de la proforma presentada pel BBVA, en data 8 de gener de 2021, i
amb el benentès que aquesta novació de la hipoteca en cap cas abastarà als béns
sobre els quals s'exercita la concessió i que tenen el caràcter de demanials i per tant
inembargables.
Segon. Requerir el concessionari al fet que, amb una antelació mínima de 15 DÍES a
la prevista per a la signatura de l’escriptura pública del contracte de novació
d'hipoteca, remeti a la Secretaria General d'aquest Ajuntament la minuta del contracte
de novació amb la modificació esmentada.
En aquesta minuta s'han d'incloure les clàusules que es detallen a continuació, sota
l'epígraf "Compromisos de l'entitat prestadora amb vista a la novació d'hipoteca
de la concessió".

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

L'adjudicatari en el procediment d'execució hipotecària quedarà subrogat en la posició
de concessionari, prèvia autorització administrativa, en els següents termes
(reprodueixo l'art 257 TRLCAP):
•
Tot el que vulgui participar en el procediment d'execució hipotecària en qualitat
de postor o eventual adjudicatari, fins i tot el propi creditor hipotecari si la legislació
sectorial no ho impedís, haurà de comunicar a l'òrgan de contractació per obtenir
l'oportuna autorització administrativa, que haurà de notificar a l'interessat en el termini
màxim de 15 dies, i sense la qual no se li admetrà en el procediment. L'autorització
tindrà caràcter reglat i s'atorgarà sempre que el peticionari compleixi els requisits
exigits a concessionari. Si hagués finalitzat la fase de construcció o aquesta no formés
part de l'objecte de la concessió, només s'exigiran els requisits necessaris per dur a
terme l'explotació de l'obra.
•
Si la subhasta quedés deserta o cap interessat fos autoritzat per l'òrgan de
contractació per participar en el procediment d'execució hipotecària, l'Administració
concedent pot optar per alguna de les següents actuacions en el cas que el creditor
hipotecari autoritzat, si s'escau, per ser concessionari no opti per l'exercici de el dret
que li atribueix l'article 671 de la Llei d'Enjudiciament Civil
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a)
Acordar el segrest de la concessió d'acord amb el que preveu l'article 251
d'aquesta Llei sense que el concessionari pugui percebre cap ingrés. Es donarà tràmit
d'audiència al creditor hipotecari per oferir-li la possibilitat de proposar un nou
concessionari. Si la proposta no es produís o el candidat proposat no compleix els
requisits exigibles conforme al que estableix l'apartat anterior, es procedirà a la licitació
de la mateixa concessió en el menor termini possible.
b)
Resoldre la concessió i, previ acord amb els creditors hipotecaris, fixar la
quantia del deute i les condicions en què ha de ser amortitzada. A falta d'acord,
l'Administració quedarà alliberada amb la posada a disposició dels creditors de l'import
de la indemnització que correspongués a el concessionari per aplicació del que preveu
l'article 266 d'aquesta Llei.
Tercer. Procedir doncs, a un verificació prèvia a la formalització de l’escriptura notarial,
d’acord amb els acords anteriors, i facultar a l’alcalde president per dictar el decret de
validació de la minuta de novació.
Quart. Advertir al concessionari que s'hauran de respectar els requisits previstos en la
legislació hipotecària i que haurà d'assumir les despeses de formalització en document
públic i de la inscripció registral de la novació.
Cinquè. Demanar a l'empresa concessionària que un cop formalitzada l'escriptura de
novació d'hipoteca aporti còpia de la mateixa així com justificació de la inscripció
registral, als efectes de l'actualització de l'Inventari de Béns.
Sisè. Notificar aquest acord a ESPORT I SALUT MALGRAT, SL.
4. - Aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal de Malgrat
de Mar (DUPROCIM), exp. Q3102019000002.
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=20210218&punto=4

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

Antecedents
1. La Junta de Govern Local en sessió del dia 20 de novembre de 2018 acorda
contractar els treballs de redacció fins a la homologació del Document Únic de
Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) a l’empresa Grup Carles Gestió i
Projectes S.L
2. En data de registre d’entrada de 29 de març de 2019 i número E2019005019
l’enginyer Ricard Carles en representació de Grup Carles Gestió i Projectes SL
presenta la primera versió del document DUPROCIM per revisar per
l’ajuntament i per sol·licitar l’informe inicial als serveis territorials de Protecció
Civil de la Generalitat de Catalunya.
3. En data de registre de sortida de 17 d’abril de 2019 i número S2019003619 es
sol·licita el informe previ del Document únic de protecció civil municipal als
serveis territorials de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
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4. En data de registre d’entrada de 15 de novembre de 2019 i número
E2019018561 es presenta el informe previ sobre el document únic i de
protecció civil municipal de Malgrat de Mar emès en data 7 de novembre de
2019.
5. En data 20 de novembre de 2019 es tramet l’esmentat informe previ als
redactors del Duprocim per la seva consideració.
6. En data 12 de novembre de 2020 es presenta el Duprocim previ a la seva
aprovació als responsables polítics, caps d’àrea, tècnics i personal amb càrrecs
en situació d’emergència d’acord amb el document. Les aportacions són
recollides en el document.
7. En data 11 de gener de 2021 i registre d’entrada E2021000436, l’enginyer
Ricard Carles Santacana en representació del Grup Carles Gestió i Projectes
S.L, presenta el Document Únic de Protecció Civil Municipal (Duprocim) signat
per l’enginyer Ricard Carles Santacana, i que conté una còpia confidencial i
una còpia publica. Aquest document no es considera vàlid.
8. En data 14 de gener de 2021 i registre d’entrada E2021000711, l’enginyer
Ricard Carles Santacana en representació del Grup Carles Gestió i Projectes
S.L, presenta el Document unic de Protecció Civil Municipal (Duprocim) signat
per l’enginyer Ricard Carles Santacana, i que conté una còpia confidencial i
una còpia publica. Documents informats i subjectes a aprovació inicial.
Consideracions tècniques
En data 18-1-20201, l’enginyer municipal ha emès l’informe següent:
“El municipi de Malgrat de Mar no disposa de pla d’actuació municipal o document únic
de protecció civil municipal per Malgrat de Mar.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

El municipi de Malgrat de Mar està obligat a elaborar plans d’actuació municipal, pel fet
que ser municipi turístic i pel fet d’estar afectat pels riscos objecte de plans especials,
tal i com dictamina el decret 155/2014, pel qual s'aprova el contingut mínim per a
l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el
procediment per a la seva tramitació conjunta.
El municipi de Malgrat de mar està obligat a tenir plans d’actuació municipal pels
següents riscos:
PROCICAT: protecció civil a Catalunya
INFOCAT: incendis
INUNCAT: inundació
SISMICAT: sisme
CAMCAT: contaminació aigües marines
Es recomanable tenir plans pels següents:
NEUCAT: neu
TRANSCAT: transport perilloses
PLASEQCAT: sector químic
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VENTCAT: vent
Aquest document únic de protecció civil municipal anomenat DUPROCIM, pretén
donar resposta als riscos obligats i els recomanats, i per tant PROCICAT, INFOCAT,
INUNCAT, SISMICAT, CAMCAT, NEUCAT, TRANSCAT, PLASEQCAT I VENTCAT.
S’ha incorporat el que determina l’Acord Gov/40/2020, de 3 de març, pel qual es revisa
el Pla d’actuació del PROCICAT per pandèmies, que passa a denominar-se Pla
d’actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles
emergents amb potencial alt risc.
Documentació
El document presentat conté l’estructura i contingut mínim d’acord amb l’annex del
decret 155/2014
Tramitació
Informe previ dels serveis territorials de Protecció civil
Aprovació inicial del Ple
Informació publica
Aprovació definitiva del Ple
Homologació de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
En data 15 de novembre de 2019 s’ha presentat el informe previ esmentat. En
l’esmentat informe existeixen un seguit de consideracions que s’han de tenir en
compte i incorporar al document únic.
En data 11 de gener de 2021 es presenta el Document únic de Protecció Civil
Municipal signat per l’enginyer i presentant una còpia confidencial i una còpia pública.
Conclusions
S’emet informe favorable al Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
presentat al registre d’entrada en data 14 de gener de 2021 i numero 711.
Es proposa per l’aprovació inicial al Ple de la corporació d’acord amb l’art.4 del Decret
155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i
l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a
la seva tramitació conjunta.”
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La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, estableix en el seu
article 20.1 que els plans de protecció civil han de ser elaborats segons una estructura
de contingut homogènia, a l’efecte de la seva integració, i alhora fixa el contingut
mínim d’informació i les previsions que han de contenir.
L’estructura del Document Únic de Protecció Civil Municipal ha de seguir les directrius
que s’estableixen en el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el
contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil
municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.
L’art. 2 de l’esmentat Decret 155/2014, de 25 de novembre, disposa els municipis que
han d’elaborar plans de protecció civil, entre els quals s’inclou el municipi de Malgrat
de Mar, al ser un municipi turístic. L’art. 3 del mateix decret, estableix que “els
municipis que han d’elaborar plans de protecció civil d’acord amb l’article anterior han
de redactar el Document Únic de Protecció Civil Municipal, per a la planificació de la
protecció civil, per a la planificació de la protecció civil en l’àmbit del municipi en el qual
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s’incloguin tots els riscos que afectin el municipi d’acord amb els diferents plans i sobre
la base de l’estructura establerta en l’annex d’aquest Decret, sense perjudici del que
estableix la normativa sobre centres i activitats afectades pels plans d’autoprotecció.”
El Document Únic de Protecció Civil Municipal ha de ser aprovat pel Ple de la
Corporació, amb la informació pública i l’informe previ de la comissió municipal de
protecció civil, si n’hi ha, i homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya,
d’acord amb el que disposa l’art. 4 de l’esmentat Decret 155/2014, de 25 de novembre.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 11 de febrer de 2021.
Vista la proposta d’urbanisme, de data 20 de gener de 2021, el Ple de
l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acorda:
Primer. Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal de Malgrat
de Mar, d’acord amb el que disposa l’art. 4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre,
pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i homologació dels plans de
protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta,
redactat per Grup Carles Gestió i Projectes S.L., d’acord amb la normativa prevista en
el Decret 155/2014, de 25 de novembre.
Segon. Sotmetre a informació pública el DUPROCIM de Malgrat de Mar per un termini
de trenta dies, d’acord amb el que disposa l’art. 4.1 del Decret 155/2014, de 25 de
novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i homologació dels
plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació
conjunta, mitjançant la publicació d’un edicte en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i el tauler d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament. Durant aquest
termini, el document estarà a disposició de qui vulgui examinar-lo, de dilluns a
divendres de 9 a 14 hores a les oficines de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del c/ Carme,
núm. 30, per tal que els interessats puguin formular les al·legacions que considerin
adients.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagin formulat reclamacions i al·legacions
quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord de forma
expressa.
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Tercer. Comunicar aquesta resolució a la Policia Local i al Cap del Parc de Bombers
de Malgrat de Mar.
5. - Aprovació de les Bases Generals, reguladores de les subvencions que
atorga l'Ajuntament durant l'exercici 2021, exp. B2202021000011.
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=20210218&punto=5
Antecedents
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Les subvencions són una part important de l'activitat que duu a terme l’ens local, amb
l'objectiu de donar resposta a les diferents demandes socials i econòmiques de les
entitats i ciutadans, dotant en aquest sentit de diferents consignació pressupostàries
per realitzar activitats orientades a aquestes demandes.
Malgrat de Mar és un municipi dinàmic, ric en iniciatives impulsades pels seus veïns.
L'Ajuntament resta obligat a fomentar i ajudar en la consolidació d'aquestes iniciatives i
activitats que recerquen afavorir la cohesió social, la convivència ciutadana, millorar la
qualitat de vida, la promoció d’un territori sostenible i
un desenvolupament econòmic equilibrat.
Les Bases reguladores de les subvencions que atorga l’Ajuntament pretén garantir el
mínim de suficiència en matèria de recursos econòmics, objectius contemplats en el
Pla Estratègic de Subvencions Municipal de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, aprovat
per decret de l’alcaldia 756/2020, de 25 de març.
Aquestes Bases, donen compliment als principis d’actuació pública i administrativa en
el foment de les activitats definides en el Pla Estratègic de subvencions 2020-2022, pel
que fa a les subvencions de concurrència competitiva. La subvenció té naturalesa de
dret públic i, per tant, és subjecta al dret administratiu, el qual obliga a respectar totes
les normes de rang legal superior de Dret Administratiu
És essencial el caràcter derivat de les presents bases del Pressupost General de
l'Ajuntament per 2021, aprovat defi8nitivament de forma t`+qacita i amb efectes a
18.01.2021
Les Bases Generals reguladores de les subvencions atorgables per l’Ajuntament de
Malgrat de Mar per a l’exercici 2021, redactades a l’efecte estableixen el conjunt de
condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació i
cobrament de les subvencions que atorgui l'Ajuntament de Malgrat de Mar, per
aquests exercici.
Legislació
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.- Articles considerats bàsics de la Llei 38/2003, general de subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006 (RDGS), de 21 de
juliol.
.- Articles 239 a 241 de la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
(D. Legislatiu 2/2003).
.- Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, relatius a subvencions i en
concret l’article 124 relatiu a les bases per l’atorgament de subvencions, relatiu a
informació pública per un període de vint dies hàbils.
.
Informe de Secretaria.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 11 de febrer de 2021.
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Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 27 de gener de 2021, el Ple de
l’Ajuntament, per setze vots a favor (PSC, JxCat MEM, JxMalgrat i ERC), i una
abstenció (CUP), acorda:
Primer. Aprovar inicialment les Bases Generals reguladores de les subvencions
atorgades per l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’exercici 2021.
No obstant això, cal establir dues excepcions, que hauran d’estar recollides a les
Bases específiques corresponents de les subvencions en qüestió:
A.- Pel que fa al límit de la subvenció del 75% del cost establert, en que el
finançament provingui d’òrgans supramunicipals (Generalitat, Diputació, etc),
de forma puntual i degudament motivada, el límit de la subvenció podrà arribar
fins al 100€ del cost de l’activitat que la motivi.
B.- Pel que fa a l’acceptació de la subvenció, per aquells situacions
d’emergència o d’acció social, la mateixa sol·licitud de subvenció, implica la
seva acceptació.
Segon. Exposar l’expedient al públic durant un període de vint dies hàbils en el BOPB,
en el DOGC, la web municipal i en el taulell d’edictes, als efectes de possibles
presentacions d’al·legacions i suggeriments. Aquest període d’exposició al públic es
comptarà des de l’endemà de la publicació en el BOPB
Tercer. Comunicar els presents acords i trametre còpia de les esmentades bases a les
Àrees municipals, per tal que preparin les diferents Bases específiques per cadascuna
de les línies de concurrència competitiva definides en el Pla Estratègic de Subvencions
2020-2022. I perquè informin als beneficiaris de subvencions d’exercicis anteriors, que
puguin resultar afectades.
Quart. Determinar que si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment,
dins del període d’exposició pública, les Bases de referència esdevindran aprovades
definitivament de forma tàcita, sense necessitat de nou acord exprés.
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6. - Aprovació de les Bases especifiques reguladores de les subvencions en
matèria d'actuació de l'Àrea de Serveis a la Persona de l'Ajuntament de Malgrat
de Mar, per a l'exercici 2021, exp. B2202021000012.
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=20210218&punto=6
Antecedents
Les Bases Generals Reguladores de les Subvencions que atorga l’Ajuntament pretén
garantir el mínim de suficiència en matèria de recursos econòmics, objectius
contemplats en el Pla Estratègic de Subvencions Municipal de l’Ajuntament de Malgrat
de Mar, aprovat per decret de l’alcaldia 756/2020, de 25 de març.
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L’Àrea de Serveis Personals contempla unes bases específiques que venen a
complementar la regulació establerta per aquestes Bases Generals Reguladores de
Subvencions de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
En aquestes bases es recullen els requisits i especificitats per a sol·licitar subvencions
que estiguin relacionades amb les següents matèries que són competència de l’Àrea
de Serveis Personals: Acció Social i Ciutadania, Educació, Esports, Cultura i Salut
comunitària.
Aquestes Bases Reguladores Específiques de Subvencions de l’Àrea de Serveis
Personals estableixen l’objecte, destinataris, i l’activitat que fonamenta les diferents
regidories d’incentivar les propostes, activitats complementàries dels centres escolars,
de promoció i reforç de les entitats del sector esportiu, cultural i social i sobretot
d’actuació sobre l’exclusió social.
Vist l’informe tècnic favorable de la Cap d’Àrea de Serveis Personals de data
5.02.2021.
Fonaments de dret
Articles 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, i 66.1
del Decret Legislatiu 2/2013, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, disposen que el municipi, per a la gestió dels
seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure la millora del
benestar social i que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions dels veïns.
Article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, relatiu a les
bases reguladores de subvencions.
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Article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, relatiu al contingut i període
d’informació pública de les bases.
Articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local, i
178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2013, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, del règim d’adopció d’acords definitius en
resolució del període d’informació pública.
Articles 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, i 52.2
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, relatius a les competències del Ple.
Articles 172 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els quals disposen
que els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació
han d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent
proposta de resolució.
Bases reguladores de les subvencions atorgables per l’Ajuntament de Malgrat de Mar
per a l’exercici 2021.
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Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 11 de febrer de 2021.
Vista la proposta de la regidoria de Serveis Personals, de data 8 de febrer de
2021, el Ple de l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents,
acorda:
Primer. Aprovar inicialment les Bases Reguladores Específiques de les Subvencions
de l’Àrea de Serveis Personals per a l’exercici 2021.
Segon. Disposar un període d’informació pública per un termini de vint dies hàbils a
comptar des del dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la web municipal i al tauler
d’edictes de la seu electrònica municipal, per a la formulació de reclamacions i/o
suggeriments.
Tercer. Determinar que si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment,
dins del període d’exposició pública, les Bases de referència esdevindran aprovades
definitivament de forma tàcita, sense necessitat de nou acord exprés.
7. - Aprovació de les Bases reguladores específiques de subvencions dels
àmbits de l’Àrea de Qualitat de Vida per a l’any 2021, exp. B2202021000013.
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=20210218&punto=7
La finalitat d’aquestes bases específiques és complementar la regulació establerta per
les Bases Generals de Subvencions de l'Ajuntament de Malgrat de Mar per a les
Regidories gestionades per l’Àrea de Qualitat de Vida.
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En aquestes bases es recullen els requisits i especificitats per a sol·licitar subvencions
que estiguin relacionades amb les línies i àmbits de treball de: Gent Gran, Igualtat i
LGTBIQ, Solidaritat, Cooperació Internacional i Joventut, dins de les aplicacions
pressupostàries i observant el compliment dels criteris establerts en aquestes bases.
Les entitats sol·licitants de subvenció hauran de complir, a més d’aquestes bases
específiques, les bases Generals de Subvenció de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. A
la vegada, les actuacions per les quals se sol·licita subvenció estan en línia amb el Pla
estratègic de subvencions 2020-2022 aprovat per l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Vist l’informe favorable emès per la Secretaria Municipal.
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
Vist l’informe favorable emès pel Cap de l’Oficina d’Habitatge i Projectes Urbans.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 11 de febrer de 2021.
Vista la proposta de la regidoria de Qualitat de Vida, de data 8 de febrer de 2021,
el Ple de l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acorda:
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Primer.- Aprovar les “Bases reguladores específiques de subvencions dels àmbits de
l’Àrea de Qualitat de Vida per a l’any 2021”
Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l’article 124.2 del ROAS i les
respectives convocatòries d’acord amb l’article 23 de la Llei 38/2003 i l’art. 11 de les
bases generals de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Tercer.- Comunicar aquests acords a les Àrees de Qualitat de Vida i Serveis
Econòmics.
8. - Aprovació de les Bases reguladores dels ajuts urgents extraordinaris 2021
per garantir ingressos suficients per a les persones en situació de vulnerabilitat
econòmica ocasionada pel covid-19, exp. B2202021000014.
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=20210218&punto=8
En data 14 de març de 2020, a rel de la situació de crisi sanitària generada per la
pandèmia de COVID-19, a través del Reial Decret 463/2020, l’Estat Espanyol declara
l’estat d’alarma i les mesures de confinament de la població. Aquesta situació
comporta el cessament pràcticament total de l’activitat econòmica i genera una situació
sobtada de dificultat en la cobertura de les necessitats més bàsiques (alimentació,
habitatge, subministraments, farmàcia) en moltes famílies, sobretot en aquelles més
vulnerables.
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El tancament de les empreses no essencials, els expedients ERTO que afecten a
moltes persones en situació laboral activa, la reducció dels ingressos o la pèrdua
d’aquests, la incertesa en la tramitació de prestacions i ajuts estatals i autonòmics
bàsics, les males perspectives en la temporada turística per aquest any, entre d’altres,
fan preveure un increment important del nombre d’unitats familiars que no podran fer
front a despeses bàsiques de subsistència per la manca d’ingressos.
La situació afecta i afectarà especialment a persones i famílies que ja tenien una
situació de vulnerabilitat social i econòmica abans de la declaració de l’estat d’alarma.
Persones que ja tenien una situació d’ingressos insuficients, algunes amb dificultats
d’inserció laboral, persones en situacions irregulars, sense dret a prestacions socials
bàsiques, amb una precarietat econòmica important i menors a càrrec, i també
aquelles que es trobin en situacions precàries pel que respecta al règim de tinença del
seu habitatge.
La situació d’aquestes famílies o unitats de convivència que ja era de vulnerabilitat i
exclusió abans de la crisi sanitària es veu ara agreujada per la manca d’oportunitats i
opcions de millora en el context social i econòmic actual.
L’Ajuntament de Malgrat per pal·liar aquesta situació, entre d’altres mesures, ha decidit
continuar posant les persones al centre de les seves actuacions i tornar a proposar
l’aprovació d’ajuts urgents extraordinaris per fer front a les despeses més bàsiques.
L’ajut urgent i extraordinari és un ajut econòmic a fons perdut de 600€ per a persones
o unitats familiars empadronades a Malgrat de Mar que visquin en règim de lloguer o
acreditin no poder fer front al deute hipotecari i que acreditin una reducció dràstica i
involuntària dels seus ingressos com a conseqüència dels efectes del coronavirus.
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L’objecte d’aquest ajut bases és garantir ingressos suficients per assegurar la
cobertura de les necessitats bàsiques, ja siguin aquestes d’urgència o d’inserció, per a
les persones i unitats familiars que viuen en règim de lloguer i es troben en situació de
vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel
COVID-19.
Vist l’Informe favorable emès per la Secretaria Municipal.
Vist l’Informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
Vist l’Informe favorable emès pel cap de l’Oficina d’Habitatge i Projectes Urbans.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 11 de febrer de 2021.
Vista la proposta de la regidoria d’Habitatge, de data 8 de febrer de 2021, el Ple
de l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acorda:
Primer.- Aprovar les “Bases reguladores dels ajuts urgents extraordinaris 2021 per
garantir ingressos suficients per a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica
ocasionada pel covid-19”.
Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l’article 124.2 del ROAS i les
respectives convocatòries d’acord amb l’article 23 de la Llei 38/2003 i l’art. 11 de les
bases generals de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Tercer. Notificar els presents acords a les àrees de Serveis Econòmics i Qualitat de
Vida de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
9. - Aprovació de les Bases reguladores de subvencions per a persones joves
amb necessitat d’ajuda pel pagament del lloguer, exp. B2202021000015.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210218&punto=9
Les regidories d’Habitatge i Joventut són conscients de la dificultat de les persones
joves per a la seva emancipació i per fer front al pagament del lloguer del seu
habitatge. Aquesta dificultat ve donada principalment per la situació de vulnerabilitat
que pateix aquest col·lectiu de persones joves i actualment aguditzada com a
conseqüència de la inestabilitat econòmica ocasionada per la crisi sanitària de la
COVID-19.
Aquesta necessitat està reconeguda dins del Programa d’Actuació Municipal
d’Habitatge de Malgrat de Mar, actuació 1.1.2. Ajuts propis pel pagament de despeses
pròpies relacionades amb l'habitatge, i en el Pla d’actuació de mandat 2020-2023,
objectiu específic 3.1: Atendre les necessitats socials de la població en matèria
d’habitatge, especialment dels col·lectius amb vulnerabilitat residencial.
L’objecte de les presents bases: “Bases reguladores de subvencions per a persones
joves amb necessitat d’ajuda pel pagament del lloguer” és garantir als i les joves del
municipi el manteniment del seu habitatge principal i la millora efectiva de les seves
possibilitats d’emancipació.
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Vist l’Informe favorable emès per la Secretaria Municipal.
Vist l’Informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
Vist l’Informe favorable emès pel cap de l’Oficina d’Habitatge i Projectes Urbans.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 11 de febrer de 2021.
Vista la proposta de la regidoria d’Habitatge, de data 8 de febrer de 2021, el Ple
de l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acorda:
Primer.- Aprovar les “Bases reguladores de subvencions per a persones joves amb
necessitat d’ajuda pel pagament del lloguer”.
Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l’article 124.2 del ROAS i les
respectives convocatòries d’acord amb l’article 23 de la Llei 38/2003 i l’art. 11 de les
bases generals de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Tercer. Notificar els presents acords a les àrees de Serveis Econòmics i Qualitat de
Vida de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
10. - Aprovació de les Bases de subvencions en espècie per a la millora del
paisatge urbà, exp. B2202021000024.
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=20210218&punto=10
L’equip de govern té la voluntat d’iniciar una actuació per fomentar la millora del
paisatge urbà que es durà a terme de manera transversal amb el lideratge de la
Regidoria de Barris.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

El resultat esperat és una dignificació i posada en valor dels espais on el paisatge urbà
es troba més degradat.
S’espera també que l’abast de l ‘actuació sigui notable pel nombre d’actuacions i doni
pas a la posada en valor d’actuacions on l’art urbà, i en especial, el grafit, aportin
valors positius al paisatge urbà.
L’Ajuntament de Malgrat de Mar, un cop atorgada la subvenció, procedirà al repintat de
les façanes de les plantes baixes dels edificis residencials o comercials que ho
sol·licitin, entenent que forma part de la façana el conjunt format pel parament vertical
que dona a la via pública així com els tancaments de les obertures mitjançant barris o
persianes.
Aquesta línia de subvenció és de nova creació i té la voluntat de donar resposta a una
situació no prevista en el Pla Estratègic de Subvencions però que l’equip de govern ha
estimat necessària per donar resposta a un nombre creixent de demandes per part de
la ciutadania per tal que l’administració actuï per impedir la proliferació d’actes que
degraden el paisatge urbà.
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Vist l’Informe favorable emès per la Secretaria Municipal.
Vist l’Informe favorable emès per la Intervenció Municipal.
Vist l’Informe favorable emès pel cap de l’Oficina d’Habitatge i Projectes Urbans.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 11 de febrer de 2021.
Vista la proposta de la regidoria de Barris, de data 8 de febrer de 2021, el Ple de
l’Ajuntament, per deu vots a favor (PSC i JxCat MEM), i set abstencions
(JxMalgrat, ERC i CUP), acorda:
Primer.- Aprovar les “Bases de subvencions en espècie per a la millora del paisatge
urbà”.
Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l’article 124.2 del ROAS i les
respectives convocatòries d’acord amb l’article 23 de la Llei 38/2003 i l’art. 11 de les
bases generals de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Tercer. Notificar els presents acords a les àrees de Serveis Econòmics i Qualitat de
Vida de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
11. - Presa de raó de l’informe de 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 quart trimestre de 2020, exp. F2902021000001.
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=20210218&punto=11
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 27 de gener de 2021, i que
literalment diu:

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

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
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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 quart
trimestre de 2020.
D’acord amb els registres comptables de l’Ajuntament la informació relativa als
pagaments realitzats, durant el segon trimestre de 2020 és :

Pagaments realitzats en el trimestre

Període
mitjà de Nombre de
pagament pagaments
(dies)

Import total

%

Pagaments realitzats durant el trimestre dins termini legal
Pagaments fora termini

14,52

1.463
15

2.105.155,67
49.969,91

98%
2%

Pagaments totals 4t trimestre

14,52

1.478

2.155.125,58

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 :

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

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

Període
mitjà de Nombre de
pagament pagaments
(dies)

Import total

%

Pendent pagament al final del trimestre dins termini legal
Pendent pagament al final del trimestre fora termini legal

10,24

151
6

180.918,59
3.254,85

98,2%
1,8%

Pagaments totals 4t trimestre

10,24

157

184.173,44

100,0%

Cinquè. Relació de factures respecte a les quals hagin transcorregut més de tres
mesos sense haver reconegut la despesa.
De conformitat amb el que disposa l’article 5.4 de la Llei s’informa al Ple de la
Corporació que consta, d’acord amb el registre de factures, que s’ha produït demora
en la tramitació del reconeixement d’obligacions, respecte als quals hagin
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transcorregut mes de 3 mesos des de l’anotació en el registre de factures fins a la
seva aprovació., són :
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

Número

Import

%

(PMOPR)

Despeses corrents en béns i serveis
Inversions reals
Sense desagregar
TOTAL

205,63
205,63

5
5

3.073,35
3.073,35

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

Sisè.
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.
12. - Presa de raó del Decret d’alcaldia 310/2021, de data 3 de febrer de 2021,
d’aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2020, exp. F1402021000001.
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=20210218&punto=12
Vist el Decret d’alcaldia 310-2021, de data 3 de febrer de 2021, d’aprovació de la
liquidació del pressupost exercici 2020, i que literalment diu:

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

“D’acord amb el que estableix l’article 191.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el
pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a la recaptació de drets i al pagament
d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de la
Tresoreria local els ingressos i els pagaments pendents.
La liquidació del pressupost s’haurà de confeccionar abans del primer de març de
l’exercici següent, tal i com determinen l’article 191.3 del RDL 2/2004 i l’article 89.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
La liquidació del pressupost ha de posar de manifest, de conformitat amb l’article 93.1
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril:
a)

Respecte el pressupost de despeses i per a cada aplicació pressupostària, els
crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els pagaments realitzats.
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Respecte el pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials,
les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats,
així com els recaptats nets.

Així mateix, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s’hauran de
determinar els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a
31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de crèdit i el
romanent de tresoreria (art. 93.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril).
Per tot això, vist l’informe d’intervenció relatiu a la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar,, de conformitat amb les atribucions que em confereix
la vigent legislació de règim local (article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
règim local),
RESOLC
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament
de Malgrat de Mar, de conformitat amb el detall que s’indica a continuació:
1. Liquidació del pressupost de despeses
1.1. Resum
a) Crèdits inicials
b) Modificacions de crèdit
c) Crèdits totals consignats
d) Despeses autoritzades
e) Disposicions o compromisos
f) Obligacions reconegudes
g) Pagaments fets
i) Pendent de pagament
% Modificacions (b / a)
% Execució (f / c)
% Pagament (g / f)
% Pendent pagament (i / f)

2020

2019

20.175.825,00
6.460.124,47
26.635.949,47
23.982.030,26
23.252.512,38
18.997.534,03
18.403.809,02
593.725,01
32,0%
71,3%
96,9%
3,1%

21.427.400,00
6.612.454,17
28.039.854,17
26.759.604,84
26.643.242,73
23.028.836,62
22.297.786,91
731.049,71
30,9%
82,1%
96,8%
3,2%

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

1.2. Detall d’execució per capítols

%
variació
-5,8%
-2,3%
-5,0%
-10,4%
-12,7%
-17,5%
-17,5%
-18,8%
3,8%
-13,2%
0,1%
-1,6%
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Despeses de personal

Crèdits
definitius

Obligacions
reconegudes

%
execució

Pagam ents
líquids

%
pagam ent

Pendent
pagam ent

10.031.613,76

9.044.372,07

90,2%

8.838.634,68

97,7%

205.737,39

9.387.027,31

7.706.761,91

82,1%

7.391.516,04

95,9%

315.245,87

24.000,00

2.102,44

8,8%

2.098,81

99,8%

3,63

957.988,80

429.295,88

44,8%

413.005,14

96,2%

16.290,74

20.400.629,87

17.182.532,30

84,2% 16.645.254,67

96,9%

537.277,63

5.678.644,60

1.293.343,69

22,8%

95,6%

56.447,38

19.925,00

123,69

5.698.569,60

1.293.467,38

95,6%

56.447,38

26.099.199,47

18.475.999,68

96,8%

593.725,01

36.000,00

21.000,00

58,3%

21.000,00

100,0%

-

500.750,00

500.534,35

100,0%

500.534,35

100,0%

-

536.750,00

521.534,35

97,2%

521.534,35

100,0%

26.635.949,47

18.997.534,03

71,3% 18.403.809,02

96,9%

Desp.corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
a) Operacions corrents
Inversions reals
Transferències de capital
b) Operacions de capital
DESPESES NO FINANCERES (a + b)
Actius financers
Passius financers
DESPESES CAPITAL FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

1.236.896,31
123,69

22,7%

-

1.237.020,00

70,8% 17.882.274,67

593.725,01

2. Liquidació del pressupost d’ingressos
2.1. Resum

a) Previsions inicials
b) Modificacions
c) Previsions totals (a + b)
d) Saldo de compromisos
e) Drets reconeguts nets
f) Recaptació líquida
g) Pendent de cobrament
% Modificacions (b / a)
% Execució (e / c)
% Recaptació (f / e)
% Pendent cobrament (g / e)

2020

2019

20.175.825,00
6.460.124,47
26.635.949,47
688.137,91
21.369.634,95
18.871.324,63
2.498.310,32
32,0%
80,2%
88,3%
11,7%

21.427.400,00
6.612.454,17
28.039.854,17
574.604,55
25.827.245,15
24.365.447,42
1.461.797,73
30,9%
92,1%
94,3%
5,7%

%
variació
-5,8%
-2,3%
-5,0%
19,8%
-17,3%
-22,5%
70,9%
3,8%
-12,9%
-6,4%
106,6%

2.2. Detall d’execució per capítols
Previsions totals
Impostos directes

Recaptació
líquida

%
recaptació

Pendent
cobram ent

%
pendent
12,7%

9.168.000,00

9.586.014,22

104,6%

8.509.274,12

88,8%

1.076.740,10

275.000,00

384.246,29

139,7%

382.658,29

99,6%

1.588,00

0,4%

Taxes i altres ingressos

4.595.350,00

4.883.907,76

106,3%

3.615.875,33

74,0%

1.268.032,43

35,1%

Transferències corrents

5.571.576,53

6.021.668,11

108,1%

5.909.962,18

98,1%

111.705,93

1,9%

168.150,00

79.446,35

47,2%

54.681,69

68,8%

24.764,66

45,3%

19.778.076,53

20.955.282,73

88,2% 2.482.831,12

13,4%

Impostos indirectes
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Drets
%
reconeguts nets execució

Ingressos patrimonials
a) Operacions corrents
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
b) Operacions de capital
INGRESSOS NO FINANCERS (a + b)
Actius financers
Passius financers
INGRESSOS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

400,00

-

106,0% 18.472.451,61
0,0%

-

-

179.674,22

393.352,22

218,9%

393.352,22

100,0%

-

180.074,22

393.352,22

218,9%

393.352,22

100,0%

-

19.958.150,75

21.348.634,95

5.710.048,72

21.000,00

967.750,00

107,0% 18.865.803,83
0,4%

-

6.677.798,72

21.000,00

26.635.949,47

21.369.634,95

5.520,80

0,3%

5.520,80

0,0%

88,4% 2.482.831,12

11,6%

26,3%

73,7%

-

80,2% 18.871.324,63

0,0%

15.479,20
-

26,3%

15.479,20

73,7%

88,3% 2.498.310,32

11,7%
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3. Magnituds pressupostàries
3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre

Import

a. Drets pendents de cobrament exercici corrent
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat

2.498.310,32
3.584.069,35

Total (a+b)

6.082.379,67

Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre

Import

c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats

593.725,01
-

Total (c+d)

593.725,01

3.2. Resultat pressupostari de l’exercici
CONCEPTES
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres

1. Total operacions no financeres (a+b)
c. Actius financers
d. Passius financers

2. Total operacions financeres (c + d)
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1 + 2)

DRETS
RECONEGUTS NETS
20.955.282,73
393.352,22
21.348.634,95
21.000,00
21.000,00
21.369.634,95

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
17.182.532,30
1.293.467,38
18.475.999,68
21.000,00
500.534,35
521.534,35
18.997.534,03

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

AJUSTAMENTS

3.772.750,43
900.115,16
2.872.635,27
- 500.534,35
-

2.372.100,92

AJUSTAMENTS

1.415.238,45
417.843,88
164.251,62

4. Crèdits gastats finançats amb romament líquid de tresoreria per a despeses generals
5. Desviacions negatives de financiació de l'exercici
6. Desviacions positives de financiació de l'exercici

1.668.830,71

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

4.040.931,63

3.3. Romanent de tresoreria
IMPORTS
2020

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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COMPONENTS

IMPORTS
2019

1. Fons líquids

8.820.478,73

2. Drets pendents de cobrament

6.106.498,81

+ del Pressupost corrent
+ de Pressupostos tancats
+ d´Operacions no pressupostàries

2.498.310,32
3.584.069,35
24.119,14

3. Obligacions pendents de pagament
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupostos tancats
+ d´Operacions no pressupostàries

9.019.549,52
4.533.420,66
1.461.797,73
3.053.642,96
17.979,97

1.605.333,74
593.725,01
1.011.608,73

4. Partides pendents d´aplicació
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva
+ pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

2.341.341,08
731.049,71
1.610.291,37

-

-

15.000,00

15.000,00
13.321.643,80

11.196.629,10

4.507.844,44

3.408.364,21

66.222,08

625.256,87

8.747.577,28

7.163.008,02
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Segon. Donar-ne compte al Ple de la corporació en la primera sessió ordinària que se
celebri.
Tercer. Trametre l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la Generalitat de
Catalunya.
El Ple ha pres raó del decret d’Alcaldia 310/2021, de data 3 de febrer de 2021,
d’aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2020.
13. - Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 3900/2020 a 3912/2020 i de la
1/2021 a la 300/2021.
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=20210218&punto=13
14. - 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=20210218&punto=14
15. - Moció presentada per ERC, referent a les inhumacions de col·lectius
minoritaris i el dret a ser enterrat segons les seves conviccions, ètiques o
espirituals, exp. A1302021000001.
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=20210218&punto=15

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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El pluralisme religiós formula nous reptes en la regulació pública de la diversitat. La
presència de noves expressions religioses en l’espai públic genera un seguit de
reptes per a l’Administració local.
L’encaix social del pluralisme religiós en l’àmbit de la gestió de la mort suposa la
facilitació d’una sèrie de serveis específics, o el reconeixement de les sensibilitats
expressades pels difunts de col·lectius minoritaris per tal de garantir que la seva
singularitat pugui ser respectada. Aquesta qüestió reposa inevitablement sobre la
defensa de la garantia del dret a ser enterrat segons les seves pròpies conviccions,
ja siguin aquestes ètiques o espirituals.
La importància de la comunitat musulmana al nostre municipi denota la necessitat de
donar solució a l’enterrament dels malgratencs i malgratenques.
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Bona part de la comunitat musulmana catalana i malgratenca és migrada, la qual
cosa ha fet que durant anys hagin optat majoritàriament per la repatriació dels
difunts als països d’origen.
La pràctica sistemàtica de la repatriació ha contribuït a invisibilitzar la mort dels
musulmans al nostre país. Si els cementiris poden ser considerats llocs on
s’escenifica i es preserva la memòria dels difunts, aquesta escassetat d’espais
dedicats als difunts musulmans i la no-presència dels seus cossos és una forma
manifesta d’invisibilització i exclusió de l’islam dels nostres llocs de memòria. La
preferència per la repatriació apareix en debats sobre la diversitat religiosa com un
argument per a no donar prioritat a la qüestió sobre el ritus fúnebre musulmà a
Catalunya malgrat la seva gran importància simbòlica. Contribueix, a més a més, a
perpetuar l’associació de l’islam i la mort dels musulmans amb la immigració més
que situar-la dins els debats sobre els drets cívics i la pluralitat religiosa.
Donar opció a enterrar els difunts a la nostra ciutat segons els ritus propis dels
diversos ritus religiosos, tant si aquest dret és usat com si no, és una manera de
manifestar la inclusió d’aquestes opcions religioses i rituals en un dels moments més
transcendents de la vida d’un individu. Per contra, forçar a l’exili els difunts pot
entendre’s com una forma de rebuig a uns cossos que Malgrat de Mar no reconeix
com a seus.
A més d’una preferència a enterrar-se als seus països d’origen, hi ha altres
qüestions que han provocat el trasllat massiu de cossos cap a països tercers:

- La possibilitat d’enterrar el cos directament a terra, sense caixa: a Catalunya
no és legal

- La possibilitat que els enterraments siguin a perpetuïtat; generalment es fa
una concessió limitada en el temps, renovable.
- L’elevat cost econòmic. Enterrar-se a Catalunya és molt car i a terra encara
més.
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No obstant les previsions són que paulatinament, la repatriació deixi de ser una opció
prioritària i es busquin solucions als cementiris locals.
Arran de la crisi del coronavirus s’han accelerat les problemàtiques preexistents,
arreu del país, per la manca de places per inhumar segons el ritus islàmic. El fet que
el Marroc o el Pakistan i tants altres països hagin suspès periòdicament les
connexions aèries amb el nostre territori fa que la pràctica habitual de repatriar el
cadàver per enterrar-lo al lloc d’origen es dificulti i es posi en valor el precepte
islàmic d’enterrar el cadàver amb la major celeritat possible i, per tant, allà on es mor.
La legislació reconeix específicament a les comunitats musulmana i jueva el dret a la
concessió de parcel·les reservades als cementiris municipals, tot i que aquestes
demandes també poden provenir d’entitats vinculades a altres confessions. La llei
també preveu la possibilitat de crear cementiris confessionals i que les comunitats
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religioses puguin impulsar aquests equipaments si així ho consideren oportú.
Els cementiris i els ritus funeraris formen part del grup de competències pròpies dels
ajuntaments. En aquest àmbit, les ordenances municipals de cementiris i serveis
funeraris han de donar resposta a les demandes del conjunt de la població i han de
servir de marc jurídic bàsic per justificar les decisions municipals.
Algunes de les principals associacions de les diverses comunitats islàmiques han
traslladat aquestes necessitats als diferents consistoris catalans demanant parcel·les
per enterrar els difunts musulmans segons el ritus funerari islàmic: s’enterra a les
persones directament al terra amb un sudari, sense fèretre i recolzats sobre el seu
costat dret, mirant cap a l’est, per tant, encarats cap a La Meca. A més la incineració
dels cossos no està permesa. Com a diverses tradicions religioses (Islam, Judaïsme,
fe Bahá’í, Sikhisme) tenen preceptes concrets en la preparació del cos del difunt i el
rentat ritual. Aquesta pràctica és necessària tant si es decideix traslladar el cos a
l’estranger, com si ha de ser inhumat a Catalunya.
L’adequació d’aquests espais segons el ritu islàmic a Catalunya pot esdevenir un
patrimoni municipal l’altíssim valor que pot fer del nostre municipi un referent en la
lluita contra la islamofòbia i fer un pas molt important en la normalització de la
interculturalitat.
Naixem acompanyats i també volem morir envoltats dels nostres. La mort interpel·la,
per darrer cop, les pertinences respecte de la cultura i de les creences. Al mateix
temps, activa i mobilitza els vincles comunitaris davant la desaparició d’un dels seus
membres. La darrera cura del difunt, per tal que aquest pugui tenir un bon comiat,
esdevé una obligació comunitària.
Dins d’aquest marc social, cultural i religiós.
Vista la moció presentada pel GM ERC, de data 8 de febrer de 2021, el Ple de
l’Ajuntament, per deu abstencions (PSC i JxCat MEM), i set vots a favor
(JxMalgrat, ERC i CUP), acorda:

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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Primer.- Realitzar un estudi que inclogui l’avaluació, com a mínim, dels següents
elements:

•

Previsió de la demanda present i futura d’enterraments segons el ritu
funerari islàmic i el d’altres col·lectius minoritaris de la població de
Malgrat de Mar.

•

Costos obligats per a l’Administració Local i contribucions dels usuaris
per sostenir la viabilitat del servei.

•

Càlcul de l’espai necessari per tal d’atendre aquestes noves necessitats
d’inhumació.

•

Habilitació d’un espai aconfessional per pregàries i adaptació d’aquest als
diferents ritus.
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Segon.- Impulsar les mesures de modificació urbanística necessàries per la reserva
de l’espai per a les inhumacions musulmanes i les d’altres col·lectius minoritaris, en el
cas què així ho determini o aconselli l’estudi esmentat anteriorment.
Tercer.- Iniciar converses amb els representants de les diferents comunitats
religioses amb presència a la vila per tal de promoure una comissió de treball pel bon
condicionament d’aquests espais d’inhumació i la seva gestió.
Quart.- Traslladar els acords a les diverses comunitats religioses de Malgrat de Mar.
16. - Moció presentada perl GM ERC relativa a al suport a l'amnistia per part del
grup municipal ERC.
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=20210218&punto=16
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte
estatutari, l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions
d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de
Catalunya.
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Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat,
la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar
l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou
democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la
consulta no referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les
eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un
procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que
així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de
judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili,
multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són
moltes encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del
2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la
participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de
l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del
dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han
obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i
electes locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de
procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre
l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben
vinculades.
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la
causa, manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de
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garanties processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada,
etc.
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació
de Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que
suposa infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la
sentència dictada, juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la
resolució del Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què
hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones empresonades.
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades
davant del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i
actualment presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució.
Però serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial
espanyol. Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això
l’única solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant
és una qüestió de voluntat política.
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L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars
de països i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint.
L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política
tipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà
per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització,
convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del
Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com
del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de
protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o
de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat
perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de l'esmentat
referèndum.
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i
visualització, en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les
accions que quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític
i llibertat de reunió i d’associació.
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític.
Amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes
les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per
garantir la vida democràtica que ens permeti avançar.
Vista la moció presentada pel GM ERC, de data 8 de febrer de 2021, el Ple de
l’Ajuntament, per vuit abstencions (PSC), i nou vots a favor (JxMalgrat, ERC,
JxCat MEM i CUP), acorda:
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Primer. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la
via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de
participació política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa
d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat
democràtica.
Segon. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia
que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació,
comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa
la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o
símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per
l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a
delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats
des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia,
qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta
amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb
l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de
Catalunya.
Tercer. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així
com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves
famílies i als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en
relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals.
Quart. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzarse i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos
polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i
encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a
través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.
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Cinquè. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a
l’Associació de Municipis per la Independència.
17. - Moció presentada per la CUP per a la suspensió de l'Informe tècnic
d'estratègia d'actuació al Maresme del Ministeri per a la transició ecològica i el
repte demogràfic, exp. A1302021000003.
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=20210218&punto=17
Atès que la gestió del litoral que s’ha fet, durant dècades i fins fa ben poc, no ha
estat sostenible i ha propiciat conseqüències catastròfiques per a les nostra
costes, amb una gestió urbanística descontrolada, una mala planificació turística
basada en l'estacionalitat i la massificació, uns eixos de comunicació a tocar del
mar i una gran pressió demogràfica.
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Atès que tot això ha comportat un impacte paisatgístic i ecològic molt negatiu amb
una elevada activitat que ha contribuït a la destrucció d'hàbitats i ecosistemes
naturals situats a les zones litorals.
Atès que la sobreexplotació de la conca i els aqüífers de la Tordera, la
urbanització, impermeabilització i errònia canalització de les rieres locals, ha
comportat la disminució de les aportacions d'aigües i sediments, provocant, entre
d'altres factors, una regressió de les platges i de la línia de la costa.
Atès que les intervencions de regeneració de platges amb dragatge de sorra del
fons del mar per pal·liar els efectes dels temporals ha implicat la regressió dels
alguers, la destrucció dels fons sorrencs i l'alteració dels ecosistemes, perjudicant
greument tant els hàbitats naturals com el sector pesquer que depèn d’aquests
fons per a la seva activitat.
Atès que la construcció de ports esportius mal ubicats i mal dissenyats ha alterat
la dinàmica litoral provocant acumulacions de sorra als sectors de llevant i deixant
sense les zones de ponent.
Atès que alguns dels problemes venen pel fet que els ports no fan l’obligatori
bypass de sorra a què estan obligats per llei.
Atès que des del 1984 fins ara s’han bellugat al Maresme aproximadament
9.000.000m3 de sorra amb un cost de més de 60.000.000 d’euros, i el resultat és
que continuem sense tenir platja als sectors de ponent dels ports, posant-se de
manifest l’absurditat d’aquest model de regeneració.
Atès que el 2014 el “Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”,
actualment “Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico” va fer
públic el projecte “Estudios de dinámica litoral, defensa y propuesta de mejoras en
las playas con problemas erosivos, considerando los efectos del canvio climático.
Estrategia de actuación en el Maresme, Clave Cedex:22-414-5-002, Madrid 2014”.
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Atès que, després d’haver estudiat aquest projecte, veiem que continua optant per
les mateixes solucions basades en l’extracció massiva de sorra, i afegeix la
modificació de la morfologia del litoral amb la construcció d’espigons.
Atès que el projecte del Ministerio abans esmentat és un projecte amb base
geològica i aplicació d'enginyeria que no presenta cap tipus d’estudis
interdisciplinaris ni de diagnosi, de les intervencions a realitzar, ni d’impacte
ambiental. I que, a més, omet la necessària modificació del model de gestió de
l'aigua i els sediments a les conques, així com els compromisos de bypass
incomplerts pels ports esportius.
Atès que aquest és un projecte de gran abast, amb grans costos econòmics
públics, que modificarà exageradament la morfologia del litoral, optant per una
rigidesa en la seva estructura costanera a partir de la construcció de quasi 28
espigons d’uns 130 metres lineals, molts d’ells en zones d’alt valor i interès
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ecològic, que impediran la regeneració natural de les platges. Amb uns dragatges
de més de 5.000.000m3 amb uns costos totals de quasi 56.000.000 euros (dades
a l’esmentat projecte del Ministerio, annex II pag.3).
Atès que aquest projecte no contempla la necessària participació de tots els
agents implicats en el Territori, ni la Gestió Integrada i la Gestió d’Ecosistemes
tal com marquen les directrius europees, ni el replantejament d’un model turístic
i de gestió d’ús de l’espai marítim i terrestre.
Atès que és un projecte de gran impacte que hipoteca la política d'ordenació del
litoral, del medi, del paisatge i la qualitat de vida de les generacions que ens
succeiran.
Atès que considerem que el Comissionat per la Preservació del Litoral del
Consell Comarcal del Maresme s'ha excedit en les seves funcions i
responsabilitats durant la redacció i tramitació d’aquest projecte del Ministerio
para la Transició Ecológica i el Reto Demográfico:
- Per haver anat a Madrid fins a tres vegades a negociar la posada en marxa
del projecte ministerial sense tenir en compte les divergents opinions del
territori i dels ajuntaments afectats.
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- Per haver incomplert la seva acta fundacional, que tenia com a objectiu “abordar
des de diferents sensibilitats polítiques la regressió de les platges que pateix bona
part de la comarca”, així com “la necessitat que fos el Consell Comarcal qui exercís
de punt de trobada de les diferents postures, promovent l’entesa i reclamant la
implicació de les administracions competents amb actuacions consensuades amb
el territori”.
Atès que el Boletín Oficial del Estado del 22 de desembre del 2020 va publicar la
resolució del 9 de desembre amb la declaració d’impacte ambiental del projecte
d’actuació per al tram del Masnou-Premià de Mar i que fa referència a 3 actuacions
amb un cost aproximats d’uns 14 milions d’euros. Que inclouen la construcció d’un
espigó de 120 metres, un altre de paral·lel a Premià de Mar, el dragat de
250.000m3 de sorres del fons marí, el transvasament de 391.000m3 de sorres de
la platja d’Ocata cap al nord per assolir una platja uniforme de 60m d’amplada i la
construcció d’un espigó de 140 metres al dic d’abric del port del Masnou.
Atès que durant la tramitació d’aquesta actuació al Masnou i a Premià de Mar,
moltes administracions i institucions catalanes van manifestar-se contràries al
canvi de model que suposa aquest projecte, presentant acords municipals i
al·legacions que van ser desestimades (Dir.Gral. de Polítiques Ambientals i Medi
Natural, Dir. Gral. de Pesca i Assumptes Marítims, Àrea Metropolitana de
Barcelona, Ajuntament del Masnou, Servei de Ports de la Dir. Gral. de Transports i
Mobilitat; Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona,
Federació Catalana de Confraries de Pescadors).
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Atès que aquesta actuació projectada al Masnou i a Premià de Mar busca
bloquejar totalment el transport natural de sediments i controlar la línia de platja
amb dragats periòdics.
Atès que estem davant d’una estratègia d’enginyeria que és la mateixa que han
estat aplicant durant dècades i que ha demostrat ser un fracàs econòmic i
ecològic. Que ha accelerat l'erosió de les platges i perpetuat els efectes nocius en
els ecosistemes marins.
Per tot això, la Plataforma Preservem el Litoral del Maresme constatem que el
projecte “Estudios de dinámica litoral, defensa y propuesta de mejoras en las
playas con problemas erosivos, considerando los efectos del canvio climático.
Estrategia de actuación en el Maresme, Clave Cedex:22-414-5-002, Madrid 2014”
del Ministerio para la Transició Ecológica i el Reto Demográfico”, NO
REPRESENTA UNA SOLUCIÓ PER A LA GESTIÓ PRESENT I FUTURA DEL
LITORAL DEL MARESME.
Davant d’aquesta situació, el grup municipal CUP MALGRAT PROPOSA al Ple de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Que manifesti l’oposició a l’execució del projecte del Ministerio pera la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Estudios de dinámica litoral, defensa
y propuesta de mejoras en las playas con problemas erosivos, considerando los
efectos del canvio climático. Estrategia de actuación en el Maresme con Clave
Cedex:22-414- 5-002, Madrid 2014”, i en demani la seva suspensió.
Segon. Que exigeixi l’aturada immediata de totes les actuacions, i
específicament les ja aprovades pel Baix Maresme, concretament al Masnou i a
Premià de Mar.
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Tercer. Que expressi el rebuig d’aquest Ajuntament a qualsevol actuació amb
impacte ambiental negatiu sobre l’ecosistema marí.
Quart. Que exigeixi al Consell Comarcal la posada en marxa, amb estructura i
suport econòmic, d’una “Taula per a la gestió del Litoral del Maresme”, que tingui
com a objectiu dissenyar un “Pla Integral per a la gestió de les platges i la
sostenibilitat del territori”. I que estigui integrada per les institucions, i tots aquells
actors que hi viuen, hi treballen, en fan ús i en són coneixedors, per tal de buscar la
millor solució per gestionar el litoral del Maresme
Cinquè. Que reclami la dimissió del Comissionat per a la Preservació del Litoral
del Consell Comarcal del Maresme:
-

perquè no ha assolit l’objectiu de representar i defensar la diversitat
d’opinions del territori.
perquè no ha promogut la implicació ni ha informat degudament els
municipis afectats.
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perquè ha defensat públicament i davant del Ministerio abans esmentat un
consens entre els municipis de la comarca del Maresme que no ha existit
mai.

Sisè. Que traslladi aquests acords al Ministerio para la Transició Ecológica y el
Reto Demográfico, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, al Comissionat per a la Preservació del Litoral del Maresme, al Consell
Comarcal del Maresme i a la Plataforma Preservem el Litoral del Maresme, fentlos públics mitjançant tots els canals d’informació locals, comarcals i generalistes.
Vista la moció presentada pel GM CUP, de data 8 de febrer de 2021, el Ple de
l’Ajuntament, per set vots a favor (JxMalgrat, ERC i CUP) i deu vot en contra
(PSC i JxCat MEM), ), acorda no aprovar la moció.

18. - 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=20210218&punto=18

El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta
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Joan Mercader Carbó
Alcalde
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Secretari General

