ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 11 de març de 2021
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 22.41 h.
Lloc: Telemàtica ZOOM
Hi assisteixen
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
Sr. Joan Mercader Carbó
Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda
Sr. Sergio Ortín Lacoma
Sra. Isabel Ortiz Vera
Sr. Sergio Cardona Garro
Sra. Cinzia Valbonesi Prieto
Sr. Oliver Sánchez-Camacho García
Sr. Ludwig Ivan Hasko
GRUP DE JUNTS PER MALGRAT (JxM)
Sra. Mª Carmen Ponsa Monge
Sr. Miguel Àngel Ruiz
Sr. Carles Jiménez Martínez
GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD
MUNICIPAL (ERC-AM)
Sr. Ramir Roger Artigas
Sra. Maria Ester Martínez Tarrés
Sr. Joaquim Albert Roig
GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA – MALGRAT ENS MOU (JXCAT
MEM)
Sr. Jofre Serret Ballart
Sra. Lurdes Borrell Arigós
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA (CUP MALGRAT DE MAR – AMUNT)
Sr. Enric Zaldo Aubanell
Amb l’assistència del secretari Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, que dóna fe de l’acte i
de l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras.

Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels
assumptes inclosos en el següent,
Ordre del dia
1) PART RESOLUTIVA
1. - Lectura i aprovació, si escau de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data
18 de febrer de 2021.
Dictamens
2.- Iniciar els tràmits per la contractació ordinària subjecta a regulació harmonitzada
mitjançant procediment obert i més d’un criteri de valoració, d’acord amb els plecs de
clàusules administratives i tècniques elaborats a l’efecte, del servei de Neteja Viària i
de les Platges de Malgrat de Mar per 8 anualitats, exp. B3202018000046.
3.- Aprovació de les addendes per a l'exercici 2021 dels convenis de col·laboració
entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, relatius a
l'Oficina Local d'Habitatge i a la Borsa de Mediació, exp. B1302020000039.
4.- Aprovació de les bases reguladores de dues línies de subvenció relacionades amb
actuacions d'habitatge que atorga l'Ajuntament de Malgrat de Mar durant el 2021, exp.
B2202021000016.
5.- Modificació d'un representant polític al Consell Consultiu dels Mitjans de
Comunicació Municipals de Malgrat de Mar, exp. A1102019000007.
6.- Nomenament i constitució Consell Municipal de desenvolupament econòmic i
Promoció del Municipi, exp. A1462018000001.
Donar compte
7.- Dació de compte dels informes d'intervenció amb objeccions formulats durant
l'exercici 2020, exp. F2902021000002.
2) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL
Control i seguiment del govern municipal
8.- Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 301 a 568/2021.
9 .- Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori.
10.- Precs i preguntes.
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Desenvolupament de la sessió
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210311
1. - Lectura i aprovació, si escau de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de
data 18 de febrer 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:

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210311&punto=1
2. - Iniciar els tràmits per la contractació ordinària subjecta a regulació
harmonitzada mitjançant procediment obert i més d’un criteri de valoració,
d’acord amb els plecs de clàusules administratives i tècniques elaborats a
l’efecte, del servei de Neteja Viària i de les Platges de Malgrat de Mar per 8
anualitats, exp. B3202018000046.
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=20210311&punto=2
Antecedents
En data 1 de febrer de 2019 l’alcaldia va resoldre, mitjançant el decret 2019/225, iniciar
els tràmits per la licitació del servei de neteja viària i de platges i publicar al DOUE i al
perfil del contractant l’anunci d’informació prèvia.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 10 d´octubre de 2019
acordà aprovar l’informe de determinació de l’estructura de costos del contracte,
revisió de preus i període de recuperació de la inversió del contracte i trametre aquesta
documentació a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de Catalunya.
El Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat va aprovar-ho el 22 de novembre
de 2019: informe 1/2019.
Normativa aplicable
La contractació que es tramitarà de forma ordinària i que està subjecta a regulació
harmonitzada i que es durà a terme mitjançant procediment obert i més d’un criteri
d’adjudicació, en virtut d’allò que estableix l’article 145 i concordants de la LCSP, es
regirà pel plec de condicions, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, pel Reial Decret
15/2020 de 21 d’abril de mesures urgents complementàries per al suport de l’economia

i la ocupació, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de
Malgrat publicades al BOPB de 4 de febrer de 2014 i una correcció d’errades
publicada al BOPB de 26 de febrer del mateix any en allò que no contradigui la
normativa citada, així com per la resta de normativa legal aplicable.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 4 de març de 2021.
Vista la proposta de la regidoria de Serveis, de data 25 de febrer de 2021, el Ple
de l’Ajuntament, per deu vots a favor (PSC, JxCat MEM) i set abstencions (JxM i
ERC i CUP), acorda:
Primer. Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir la
contractació de la prestació del servei de Neteja Viària i de les Platges de Malgrat de
Mar per 8 anualitats. L’àmbit territorial abasta el casc urbà, polígons industrials, zona
de càmpings, platges i puntualment les zones periurbanes, la riera i els rieranys de la
població.
Segon. Iniciar els tràmits per la contractació ordinària subjecta a regulació
harmonitzada mitjançant procediment obert i més d’un criteri de valoració, d’acord
amb els plecs de clàusules administratives i tècniques elaborats a l’efecte, del servei
de Neteja Viària i de les Platges de Malgrat de Mar per 8 anualitats.
Tercer. Aprovar una reserva de crèdit de 9.032.000,00 euros IVA inclòs per les vuit
anualitats per la citada licitació, imputables a les aplicacions pressupostàries
80.1630.22700 Contracte serveis neteja viària i 80.1720.22700 Contracte serveis
neteja platges del pressupost d’enguany i successius sempre condicionada a
l’aprovació definitiva dels mateixos i de la següent manera:

Any 2021 564,500,00 euros IVA inclòs
Any 2022 1.129,000,00 euros IVA inclòs
Any 2023 1.129,000,00 euros IVA inclòs
Any 2024 1.129,000,00 euros IVA inclòs
Any 2025 1.129,000,00 euros IVA inclòs
Any 2026 1.129,000,00 euros IVA inclòs
Any 2027 1.129,000,00 euros IVA inclòs
Any 2028 1.129,000,00 euros IVA inclòs
Any 2029 564,500,00 euros IVA inclòs

Quart. Comunicar els presents acords a l’Àrea de serveis Econòmics.
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3. - Aprovació de les addendes per a l'exercici 2021 dels convenis de
col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de
Malgrat de Mar, relatius a l'Oficina Local d'Habitatge i a la Borsa de Mediació,
exp. B1302020000039.
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=20210311&punto=3
Antecedents
El Pla Local d’Habitatge (PLH), aprovat definitivament en data 27 d’agost de 2008
determina, entre d’altres, la creació de l’Oficina Local d’Habitatge per gestionar les
actuacions que es proposin en el mateix Pla i vetllar per l’acompliment dels objectius
en matèria d’habitatge.
En data 11 de març 2008 se signà el primer conveni entre la Secretaria d’Habitatge i
l’Ajuntament de Malgrat de Mar relatiu a l’Oficina Local d’habitatge. Aquest conveni
s’ha anat renovant anualment.
En data 9 de març 2012 se signaren els convenis de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat de Mar relatius a l’Oficina Local
d’Habitatge i a la Borsa de Mediació i que aquests es van prorrogar fins a la data
d’avui.
El Ple de l’Ajuntament de sessió ordinària celebrada el dia 11 d’abril de 2019 s’aprovà
el Pla d’Actuació Municipal d’Habitatge de Malgrat de Mar (PAMH).
El PAMH consisteix en un instrument de planificació no reglada de contingut analític,
estratègic i propositiu, en el qual es defineixen les polítiques locals d’Habitatge per a
municipis. En el PAMH es consolida l’Oficina Local d’Habitatge com a òrgan necessari
per l’acompliment dels seus objectius.
Els resultats de la col·laboració han estat satisfactoris i s’ha assolit els objectius
marcats tant en el PLH i PAMH.
En el 2019 es formalitzaren els nous convenis de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, relatius a l’oficina local
d’habitatge i el Programa de mediació per la lloguer social d’habitatges d’aquest
municipi. Els esmentats convenis preveuen ser prorrogats fins a un màxim de 4 anys
addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, per mutu acord de les parts.
L’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’any 2021 relativa al programa de
mediació per al lloguer social preveu, entre d’altres:
Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran per
al 2021, les següents:






L’import per actuacions de mediació amb contracte nous, establert en el pacte
quart 1), serà de 450€.
L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert en
el pacte quart 1), serà de 200€.
L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació
màxima establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 6.750,00€
L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de
13.500,00€.

L’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’any
2021, relativa a l’oficina d‘habitatge en aquest municipi estableix, entre d’altres:
Mantenir la col·laboració i l’encàrrec de gestions entre les parts per a l’assessorament i
la gestió de serveis en matèria d’Habitatge, per mitjà de l’oficina d’habitatge situada al
municipi de Malgrat de Mar, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de
les gestions i serveis relatius a habitatge.
Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran per
al 2021, les següents:
 L’aportació màxima per al 2021 que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni
serà de 24.427,00€.
 El primer pagament, per l’import de 18.320,00€, en concepte d’aportació inicial i a
compte de l’aportació màxima es tramitarà un cop signat aquest conveni.
Informe favorable del cap de l’Oficina d’Habitatge i Projectes Urbans.

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 4 de març de 2021.
Vista la proposta de la regidoria d’Habitatge, de data 21 de gener de 2021, el Ple
de l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acorda:
Primer. Aprovar les pròrrogues dels convenis de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, relatius a l’Oficina Local
d’Habitatge i a la Borsa de Mediació, signats en el 2019, per l’anualitat 2021, amb les
quanties referides a la part expositiva.
Segon. Facultar a l’Alcalde Joan Mercader Carbó, per a la tramitació i execució dels
presents acords i per a la formalització dels esmentats convenis.
Tercer. Comunicar els presents acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i a
Serveis Econòmics.
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4. - Aprovació de les bases reguladores de dues línies de subvenció
relacionades amb actuacions d'habitatge que atorga l'Ajuntament de Malgrat de
Mar durant el 2021, exp. B2202021000016.
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=20210311&punto=4
El Pla d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH), aprovat pel Ple, en sessió d’11 d’abril
de 2019, determina dos grans objectius d’actuació, el segon dels quals és incentivar
l’oferta d’habitatge assequible. En aquest marc, el pressupost de l’Ajuntament per al
2020 inclou una aplicació pressupostària anomenada 22.1520.48900 Subvenció
captació habitatge destinada a les polítiques d’habitatge, dotada amb 12.000 euros.
Aquestes subvencions s’emmarquen en la línia d’actuació 2.1. Mobilització del parc
vacant del PAMH i tenen com a finalitat incentivar l’aportació d’habitatge privat a la
borsa de lloguer que gestiona l’Ajuntament de Malgrat de Mar per tal de poder
disposar d’habitatge social.
L’objectiu d’aquestes subvencions és establir mesures addicionals de foment i de
suport al Programa de Mediació per al Lloguer Social, per incentivar el creixement de
l’oferta de pisos a preu assequible en la Borsa de Mediació de Lloguer Social de
Malgrat de Mar, i fomentar, d’aquesta manera, la sensibilització dels propietaris
d’habitatges buits en la necessitat de mobilitzar-los i posar-los a disposició d’un servei
bàsic i necessari i amb una finalitat solidària per un preu de lloguer inferior al del
mercat.
El context actual de crisi econòmica i social està tenint importants conseqüències en el
benestar de les persones i l’activitat econòmica, posant en perill l’accés a l’habitatge i
el seu manteniment.
A Malgrat de Mar, la Borsa no pot donar resposta a la demanda d’habitatge interna del
municipi, amb una escassa oferta que no s’ajusta a les necessitats existents i molt
menys encara pel que fa al parc de lloguer assequible. L’Ajuntament vol promoure la
mobilització del parc desocupat i rendibilitzar el parc de lloguer existent a través de
mesures de foment i d’incentivació.
Legislació aplicable
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
- Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD. 887/2006, de 21 de juliol.
- Articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
- Bases reguladores de les subvencions atorgables per l’Ajuntament de Malgrat de Mar
pel 2021.
- Arts. 30 i ss. de les Bases d’execució del pressupost municipal 2021
- Art. 14 de la Llei 8/2007, que regula els plans d’habitatge
L’art. 14 de la llei 8/2007, regula els plans locals d’habitatge, al que els correspon
determinar les propostes i els compromisos municipals en política d’habitatge, establint
objectius, programes i estratègies d’actuació, contemplant, entre d’altres objectius, els
ajuts adreçats a grups de població amb dificultats d'allotjament especials per a lluitar

contra l'exclusió social i línies d'actuació vinculades a la qualitat del parc construït i a la
rehabilitació, la utilització i l'ocupació del parc d'habitatges,
El Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge de Malgrat de Mar, aprovat pel Ple, en
sessió d’11 d’abril de 2019, identifica la línia d’actuació 2.1 Mobilització del parc vacant
de PAMH per incentivar l’oferta d’habitatge assequible i l’aportació d’habitatge privat a
la borsa de lloguer que gestiona l’Ajuntament.
El Pla Estratègic de Subvencions, preveu la següent aplicació pressupostària:
22.1520.48900 Subvencions captació d’habitatge: 12.000 €, que inclou subvencions
per arranjament dels habitatges adscrits a la borsa de lloguer social, despesa màxima
6.000 € i subvencions propietaris d’habitatges llogats a través borsa de mediació
social, despesa màxima 6.000 €.
Les dues línies de subvenció persegueixen els següents objectius:
- La concessió de subvencions, en la quantitat màxima de 1.000 €, per a dur a terme
en els habitatges destinats a lloguer social, actuacions tendents a millorar
l’habitabilitat, l’eficiència energètica o l’estat de conservació.
- La concessió de subvencions sobre l’impost de béns immobles dels habitatges
llogats a través de la Borsa de Mediació pel Lloguer Social, gestionada per
l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
La concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de
conformitat amb l’art. 9 de les bases generals de subvencions de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar i allò previst a l’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions. Aquest darrer precepte preveu que, excepcionalment,
sempre ho contemplin les bases reguladores, l’òrgan competent procedirà al
prorrateig, entre els beneficiaris, de l’import global màxim destinat a les subvencions.
El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases
serà el de concurrència competitiva, tal i com estableix l’art. 7 del Pla Estratègic de
Subvencions 2020-2022.
Les presents bases reguladores, juntament amb les previsions d’aplicació supletòria
contingudes a les Bases generals, s’ajusten a allò previst a l’art. 17.3 de la Llei
38/2003.
Les bases han de ser objecte d’informació pública, de conformitat amb l’art. 124.2 del
ROAS, per un mínim de 20 dies i s’han de publicar al BOPB i al tauler d’anuncis de la
corporació. Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir al DOGC.
D’acord amb els arts. 20.8 i 23 de la Llei 38/2003 i l’art. 11 de les bases generals de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, per donar compliment al principi de publicitat que ha
de regir el procés, la convocatòria ha de ser objecte, de la corresponent publicitat via la
BDNS, a la que s’haurà d’enviar les dades estructurades de la convocatòria, el text
complet i l’extracte de la mateixa que serà publicat al BOPB.
Vist l’Informe tècnic favorable
Vist l’Informe favorable de Secretaria
Vist l’Informe favorable d’Intervenció
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 4 de març de 2021.
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Vista la proposta de la regidoria d’Habitatge, de data 26 de febrer de 2021, el Ple
de l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acorda:
Primer.- Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de les línies de subvenció
que tot seguit s’indiquen, els textos íntegres de les quals figuren com annex a la
proposta:
- Subvencions per arranjaments dels d’habitatges adscrits a la borsa de lloguer social
de Malgrat de Mar per a l’exercici 2021.
- Subvencions per al pagament de l’IBI per als propietaris d’habitatges llogats a través
de la borsa de mediació social per a l’exercici 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.- Notificar aquests acords a les Àrees de Qualitat de Vida i Serveis Econòmics.
5. - Modificació d'un representant polític al Consell Consultiu dels Mitjans de
Comunicació Municipals de Malgrat de Mar, exp. A1102019000007.
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=20210311&punto=5
Acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 4 de juliol de 2019,
referent a la designació dels representants polítics del Consell Consultiu dels mitjans
de comunicació municipals de Malgrat de Mar.
El representant polític del grup Municipal d’ERC, a l’acord plenari de referència,
nomenà al Sr. Joaquim Albert Roig.
Escrit presentant pel portaveu del GPM d’ERC, amb registre d’entrada núm.
E2021003404, de 21.02.2021, on manifesta que el membre del seu grup polític
municipal, per aquest òrgan consultiu, serà el Sr. Ramir Roger Artigas, en substitució
del Sr. Joaquim Albert Roig.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 4 de març de 2021.
Vista la proposta d’Alcaldia, de data 25 de febrer de 2021, el Ple de l’Ajuntament,
per setze vots a favor (PSC, JxC, JxM i ERC) i una abstenció (CUP), acorda:
Primer. Modificar l’acord del Ple de l’Ajuntament de 04.07.2019 i nomenar al Sr. Ramir
Roger Artigas com a representant polític del GM d’ERC al Consell Consultiu dels
mitjans de comunicació municipal de Malgrat de Mar.
Segon. Notificar el present acord als interessats.

Tercer. Notificar aquest canvi dels representants polítics del Consell Consultiu dels
mitjans de comunicació municipals de Malgrat de Mar, a aquest òrgan consultiu a la
primera sessió que celebri.
6. - Nomenament i constitució Consell Municipal de desenvolupament econòmic
i Promoció del Municipi, exp. A1462018000001.
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=20210311&punto=6
En sessió de data 16 de setembre de 2004, l’Ajuntament en Ple acordà aprovar
inicialment la constitució i les normes reguladores de funcionament del Consell de
Turisme de Malgrat de Mar i, seguit el tràmit reglamentari, sense haver-se presentat
reclamacions ni al·legacions, fou declarat aprovat definitivament per decret de
l’alcaldia 1671/2004, de 16 de novembre, publicant-se íntegrament en el BOPB núm.
276, de 17 de novembre de 2004.
Per acord del Ple d’01.03.2018 s’aprovà inicialment la modificació del Consell de
Turisme de Malgrat de Mar (anomenat Consell Municipal de Desenvolupament
Econòmic i Promoció del Municipi)
L’acord d’aprovació inicial es publicà en el DOGC de 15.03.2018 i en el BOP de
14.03.2018 per un període de trenta dies hàbils, als efectes que els possibles
interessats poguessin presentar al·legacions i suggeriments. Un cop transcorregut
aquest període (fins al 30.04.2018), no es varen presentar cap al·legació ni
suggeriment, esdevenint-se aprovada definitivament, la referida modificació.
Està previst que en data 03.03.2021 es publiqui en el BOP íntegrament la modificació
referida, entrant en vigor als 15 dies de la seva publicació (18.03.2021).
Article 8 de les normes reguladores de funcionament del Consell Municipal del
“Desenvolupament Econòmic i Promoció del Municipi, on estableix la seva composició.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 4 de març de 2021.
Vista la proposta de la regidoria de Comerç i Turisme, de data 26 de febrer de
2021, el Ple de l’Ajuntament, per setze vots a favor (PSC, JxC, JxM i ERC) i una
abstenció (CUP), acorda:
Primer. Determinar la composició del Consell Municipal de Desenvolupament
Econòmic i Promoció del Municipi, amb els següents membres, a proposta dels òrgans
representatius:
a) El president: Sr. Joan Mercader Carbó
b) Els regidors de les regidories següents:


Regidoria de Desenvolupament Econòmic i Promoció del Municipi (i
Esport): Sr. Ludwig Ivan Hasko.
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Platges (medi ambient i mercats): Sr. Òliver Sánchez-Camacho
Garcia
Cultura: Sra. Lurdes Borrell Arigós
Medi Ambient: -------------------------Urbanisme: Sr. Jofre Serret Ballart
Esports: --------------------------Mercats: --------------------------

Un representant de cada partit o agrupació política amb secció local al municipi
i representació municipal:






Representant del PSC: Sra. Isabel Ortiz Vera
Representant d’ERC: Sra. Mª Ester Martínez Tarrés
Representant de JxMalgrat: Sra. Carmen Ponsa Monge
Representant del JxCatalunya: Sr. Mònica Estayo Fontrodona
Representant de la CUP: Sr. Enric Zaldo Aubanell

c) Dos representants del sector d’allotjament hoteler, dos representants del sector
d’allotjament de càmping, un representant del sector del comerç del sector
turístic i un representant del sector del comerç del centre del municipi:




Sector Comerç: Sr. Jordi Bayarri Poch i Sr. David González Muñoz
Sector Càmping: Sr. Pol Obiols Serrano i Sr. Joan Viñas Costa
Sector d’allotjament hoteler: Sr. Edmon Dicenta i Sr. Miquel Casajuana
Byrne

d) Un representant del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat: ------------------------------------------------//
e) Dos tècnics de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Promoció del Municipi.
Sra. Ester Gil Mateu i Sr. Antoni Riera Santarén
Segon. Notificar els presents acords als interessats, membres del Consell Municipal
de Desenvolupament Econòmic i Promoció del Municipi, pel seu coneixement, i per a
l’oportuna sessió de constitució a partir de la data d’entrada en vigor de la modificació
de les normes de funcionament de l’ òrgan consultiu.
7. - Dació de compte dels informes d'intervenció amb objeccions formulats
durant l'exercici 2020, exp. F2902021000002.
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=20210311&punto=7

Dació de compte de l’Informe anual emès per la Intervenció general, relatiu a les
resolucions adoptades pel president/alcalde de l’entitat local contràries a les
objeccions efectuades o, si s’escau, les principals anomalies en matèria
d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del
control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici
2020.
D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 15.6 del Reial
decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les
entitats del sector públic local, l’òrgan interventor, en ocasió de la dació de compte de
la liquidació del pressupost, ha d’elevar al ple l’informe anual de totes les resolucions
adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si
s’escau, a l’opinió de l’òrgan competent de l’administració que tingui la tutela financera
al qual s’hagi sol·licitat informe, així com un resum de les principals anomalies
detectades en matèria d’ingressos.
D’acord amb els esmentats articles 218.1 del RDL 2/2004 i 15.6 del RD 424/2017, i
atès que la liquidació del pressupost ha estat aprovada per Resolució de data 2 de
febrer de 2020 i que de la mateixa es preveu que se’n doni compte en el ple del mes
de mes de febrer.
Per tot això, l’Alcalde/President proposa al ple de la corporació l’adopció del següent
acord:
Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe anual emès per part de la Intervenció
general en data 2 de febrer de 2021 , relatiu a les resolucions adoptades pel president
de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, les principals anomalies en
matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del
control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, corresponent a
l’exercici 2020, amb la informació que es transcriu tot seguit :
“Primer. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les
objeccions efectuades per la Intervenció.
S’han emès 1.211 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals 13 són amb
objeccions, el detall dels quals és :


Número expedient : F290202000003
Concepte : Reconeixement crèdits SAD mes de gener 2020
Data de l’informe : 19/03/20
Data de l’acord o resolució : 20/03/20
Òrgan : Alcaldia
Import : 19.527,59 euros.
Motiu : : Contracte extingit/Manca expedient contractació.
Modalitat de despesa: Contractació



Número expedient : F2902020000004
Concepte : Reconeixement crèdits SAD mes de febrer 2020
Data de l’informe : 24/03/20
Data de l’acord o resolució : 25/03/20
Òrgan : Alcaldia
Import : 19.147,95 euros.
12

Motiu : : Contracte extingit/Manca expedient contractació.
Modalitat de despesa: Contractació


Número expedient : F1202020000033
Concepte : Atorgament ajut
Data de l’informe : 30/04/20
Data de l’acord o resolució : 11/05/20
Òrgan : Alcaldia
Import : 625 euros.
Motiu : Omissió en l'expedient de requisits tràmits essencials on no s’acredita suficientment
el dret del perceptor
Modalitat de despesa : Ajut.



Número expedient : F290202000008
Concepte : Reconeixement crèdits
Data informe : 04/05/20
Data de l’acord o resolució : 19/05/20
Òrgan : Alcaldia
Import : 3.267 euros.
Motiu Omissió de la funció interventora
Modalitat de despesa : Contractació



Número expedient : F38020200000128
Concepte : Anul·lació taxes OVP amb taules i cadires
Data informe : 04/05/20
Data de l’acord o resolució : 27/05/20
Òrgan : Alcaldia
Import : 59.599,40 euros.
Motiu : Condonació deutes
Anomalia en ingressos.



Número expedient : K1202020000349
Concepte : Ajut en especies
Data de l’informe : 19/08/20
Data de l’acord o resolució : 17/09/20
Òrgan : Alcaldia
Import : 1.981,10 euros.
Motiu : : Omissió fiscalització
.
Modalitat de despesa: Ajuts



Número expedient : F1192020000001
Concepte : Reconeixement crèdits SAD mesos de març i abril 2020
Data de l’informe : 01/06/20
Data de l’acord o resolució : 04/06/20
Òrgan : Alcaldia
Import : 40.556,35 euros.
Motiu : : Contracte extingit/Manca expedient contractació.
Modalitat de despesa: Contractació



Número expedient : F1192020000002
Concepte : Reconeixement crèdits SAD mesos de maig a juliol 2020
Data de l’informe : 14/09/20
Data de l’acord o resolució : 17/09/20
Òrgan : Alcaldia
Import : 67.755,31 euros.

Motiu : : Contracte extingit/Manca expedient contractació.
Modalitat de despesa: Contractació


Número expedient : F1192020000003
Concepte : Ajut en especies
Data de l’informe : 06/10/20
Data de l’acord o resolució : 13/10/20
Òrgan : Alcaldia
Import : 2.744,00 euros.
Motiu : : Omissió fiscalització
.
Modalitat de despesa: Ajuts



Número expedient : F1192020000004
Concepte : Reconeixement crèdits SAD mesos de agost i setembre 2020
Data de l’informe : 29/10/20
Data de l’acord o resolució : 02/11/20
Òrgan : Alcaldia
Import : 45.298,65 euros.
Motiu : : Contracte extingit/Manca expedient contractació.
Modalitat de despesa: Contractació



Número expedient : F1192020000005
Concepte : Reconeixement crèdits
Data informe : 11/11/20
Data de l’acord o resolució : 14/12/20
Òrgan : Alcaldia
Import : 3.451,00 euros.
Motiu Omissió de la funció interventora
Modalitat de despesa : Contractació



Número expedient : F1192020000006
Concepte : Reconeixement crèdits SAD octubre 2020
Data de l’informe : 01/12/20
Data de l’acord o resolució : 03/12/20
Òrgan : Alcaldia
Import : 23.759,24 euros.
Motiu : : Contracte extingit/Manca expedient contractació.
Modalitat de despesa: Contractació



Número expedient : F1192020000007
Concepte : Reconeixement crèdits SAD novembre 2020
Data de l’informe : 29/12/20
Data de l’acord o resolució : 3012/20
Òrgan : Alcaldia
Import : 22.312,63 euros.
Motiu : : Contracte extingit/Manca expedient contractació.
Modalitat de despesa: Contractació

Segon. Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a
justificar.
No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a
justificar.
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Tercer. Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa
fixa.
No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de
caixa fixa.
Quart.
El RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en
les entitats del Sector Públic Local disposa en l’article 4.3 que l’òrgan interventor
disposarà d’un model de control eficaç i per això se l’hi hauran d’habilitar els mitjans
necessaris i suficients.
L’exercici adequat de les funcions pròpies de la Intervenció municipal està relacionat
directament amb el personal que s’adscrigui, amb un grau de formació i amb els
mitjans materials disponibles, trobant-se el control intern sobre despeses i ingressos
condicionat a l’assignació de majors recursos.
La funció de control i fiscalització interna de la gestió economico financera i
pressupostària i la de comptabilitat, tresoreria i recaptació són funcions públiques
necessàries en totes les Corporacions Locals, segons l’article 92 bis de Llei reguladora
de Bases de Règim Local, i per tant haurien de ser àrees prioritàries en l’assignació de
recursos humans i materials suficients i adequats, de manera que es permeti la
prestació de les esmentades funcions amb les suficients garanties.
Per tant, i tal i com disposa l’article 40.1 de la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, en
relació a la responsabilitat comptable que “No hi haurà lloc a l'exigència de
responsabilitat subsidiària quan es provi que el presumpte responsable no va poder
complir les obligacions, l'omissió de la qual és causa d'aquella, amb els mitjans
personals i materials que tingui a la seva disposició en el moment de produir-se els
fets.”
Segon. Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a
justificar.
No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a
justificar.
Tercer. Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa
fixa.
No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de
caixa fixa.
Quart.
El RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en
les entitats del Sector Públic Local disposa en l’article 4.3 que l’òrgan interventor
disposarà d’un model de control eficaç i per això se l’hi hauran d’habilitar els mitjans
necessaris i suficients.

L’exercici adequat de les funcions pròpies de la Intervenció municipal està relacionat
directament amb el personal que s’adscrigui, amb un grau de formació i amb els
mitjans materials disponibles, trobant-se el control intern sobre despeses i ingressos
condicionat a l’assignació de majors recursos.
La funció de control i fiscalització interna de la gestió economico financera i
pressupostària i la de comptabilitat, tresoreria i recaptació són funcions públiques
necessàries en totes les Corporacions Locals, segons l’article 92 bis de Llei reguladora
de Bases de Règim Local, i per tant haurien de ser àrees prioritàries en l’assignació de
recursos humans i materials suficients i adequats, de manera que es permeti la
prestació de les esmentades funcions amb les suficients garanties.
Per tant, i tal i com disposa l’article 40.1 de la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, en
relació a la responsabilitat comptable que “No hi haurà lloc a l'exigència de
responsabilitat subsidiària quan es provi que el presumpte responsable no va poder
complir les obligacions, l'omissió de la qual és causa d'aquella, amb els mitjans
personals i materials que tingui a la seva disposició en el moment de produir-se els
fets.
8. - Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 301 a 568/2021.
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=20210311&punto=8

9. - Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210311&punto=9
10. - Precs i preguntes
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210311&punto=10

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

Joan Mercader Carbó
Alcalde

Emili Tapias Sola
Secretari General
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