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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 15 d´abril de 2021 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19.00 a 21.30 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. Emili Tapias Sola, que dóna fe de l’acte i de 
l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras. 
 



 
Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum 
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels 
assumptes inclosos en el següent, 
 
Ordre del dia 
 
1.- Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 
11 de març de 2021. 
2.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant concessió de 
crèdit extraordinari finançat amb Romanent líquid de tresoreria, exp. 
F1202021000004. 
3.- Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, exp. B1132021000001. 
4.- Aprovació de l'addenda d'actualització del conveni ASGEL d’assistència en la 
gestió econòmica de la Diputació, exp. B1302021000006. 
5.- Resoldre les al·legacions presentades per ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, SAU, en data 28.11.2020, a la proposta de liquidació del contracte 
d’obres incloses al Projecte incloses al Projecte d’urbanització del Passeig Marítim 
entre la plaça de l’Àncora i l’Avinguda Colom, exp. B3102018000009. 
6.- Aprovació de “l’Acord transaccional per a la promoció, execució i manteniment 
d’obres entre l’Ajuntament de Malgrat de Mar i l’Agència Catalana de l’Aigua signat el 
10-9-2009”, exp. G2402021000001. 
7.- Modificació de la plantilla de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, per l'anualitat 2021, 
exp. C1102020000001. 
8.- Modificació de la relació de llocs de treball, anualitat 2021, exp. C121202000001. 
9.- Aprovació de la valoració de quatre llocs de treball feta per la Comissió de VLLT de 
data 25.03.2021, exp. C1422021000001. 
10.- Aprovació de l'Inventari de Bens i Drets Municipals, a 31.12.2019, exp. 
B4102021000001. 
11.- Resolucions dictades per l'Alcaldia de la 568 a 900/2021. 
12.- Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori 
13.- Moció presentada per la Regidoria de Cooperació i Solidaritat, relativa a 
implementar de manera urgent mesures que permetin un accés universal a les 
vacunes COVID-19. 
14.- Moció presentada pel GPM ERC relativa a incentivar la implantació de les 
instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica, exp. A1302021000005. 
15.- Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210415 
 
 
1. - Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 
data 11 de març 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=20210415&punto=1 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210415
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El Sr. Alcalde pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament ha de formular alguna 
observació al contingut de l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 11 de març de 
2021, còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.  
 
Sense cap observació, per assentiment dels disset membres assistents, es declara 
aprovada l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 11 de març de 2021. 
 
 
2. - Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant 
concessió de crèdit extraordinari finançat amb Romanent líquid de tresoreria, 
exp. F1202021000004. 
 
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=20210415&punto=2 
 
Vista la memòria del regidora de Serveis Econòmics de data 25 de març 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 : 
 

Aplicació 

pressupostària
 Descripció  Crèdits inicials  Modificació 

 Crèdits 

defintius 

40.3423.47900 Aportació equilibri econòmic Complex Esportiu Mes Malgrat -                     194.785,31      194.785,31      

Crèdit extraordinari -                     194.785,31      194.785,31      

Subconcepte 

pressupostàri
 Descripció 

 Previsions 

inicials 
 Modificació 

 Previsions 

definitives 

12.87000 Rlt per a despeses generals. 5.745.434,60  194.785,31      5.940.219,91  

5.745.434,60  194.785,31      5.940.219,91  
 

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 25 de març  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 8 d’abril de 2021. 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 26 de març de 2021, el Ple de 
l’Ajuntament, per tretze vots a favor de PSC, JxCat MEM i  JxM i quatre 
abstencions de ERC i CUP, acorda: 

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant concessió 
de crèdit extraordinari finançat amb Romanent líquid de tresoreria per a despeses 
generals , resumit per capítols, es detalla a continuació: 
 
 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210415&punto=2


 Pressupost d’ingressos 
 

 Descripció  
 Previsions 

inicials  

 Modificacions

anteriors 

 Modificació 

actual 

 Previsions 

defintives 

Impostos directes 9.268.000,00     -                     -                     9.268.000,00     

Impostos indirectes 275.000,00        -                     -                     275.000,00        

Taxes, preus públics i altres ingressos 4.607.950,00     -                     -                     4.607.950,00     

Transferències corrents 4.854.175,00     260.894,03      -                     5.115.069,03     

Ingressos patrimonials 168.150,00        -                     -                     168.150,00        

Alienació d'inversions reals 400,00                -                     -                     400,00                

Transferències de capital 1.027.825,00     -                     -                     1.027.825,00     

Actius financers 36.000,00          5.795.749,75  194.785,31      6.026.535,06     

Passius financers 2.831.575,00     2.831.575,00 - -                     -                        

23.069.075,00  3.225.068,78  194.785,31      26.488.929,09  
 

 

 Pressupost de despeses 
 

 Descripció  Crèdits inicials 
 Modificacions

anteriors 

 Modificació 

actual 
 Crèdits defintius 

Despeses de personal 9.885.425,00     256.252,50      -                     10.141.677,50  

Despeses corrents en béns i serveis 8.495.050,00     406.489,52      -                     8.901.539,52     

Despeses financeres 24.000,00          -                     -                     24.000,00          

Transferències corrents 449.175,00        493.615,92      194.785,31      1.137.576,23     

Inversions reals 4.159.500,00     2.068.710,84  -                     6.228.210,84     

Transferències de capital 19.925,00          -                     -                     19.925,00          

Actius financers 36.000,00          -                     -                     36.000,00          

Passius financers -                        -                     -                     -                        

23.069.075,00  3.225.068,78  194.785,31      26.488.929,09  
 

 
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. - Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, exp. 
B1132021000001. 
 
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=20210415&punto=3 
 
Antecedents 
 
Amb motiu de la situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19 i de les 
mesures establertes per l’article 33 del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, es 
fa necessari implementar les disposicions dirigides a l’establiment de mecanismes 
d’ajuda a la recuperació econòmica del municipi, ja sigui de particulars o d’empreses. 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210415&punto=3
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Atenent a les diferents peticions que s’han rebut tant de particulars com d’associacions 
d’empresaris, i davant la difícil situació econòmica en que es troben gran part de la 
població malgratenca i del teixit empresarial del municipi, es creu convenient donar un 
pas més en el sentit de facilitar al màxim el compliment de les obligacions tributàries 
dels contribuents, oferint la possibilitat de fraccionar o ajornar el pagament dels deutes 
tributaris de cobrament periòdic i notificació col·lectiva sense interessos de demora. 
 
Consideracions tècniques i jurídiques 
 
L’article 10 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora d'Hisendes Locals regula l’aplicació de recàrrecs i interessos de demora, i 
en aquest sentit estableix: 
 

En l’exacció dels tributs locals i dels restants ingressos de dret públic de les 
entitats locals, els recàrrecs i interessos de demora s’exigiran i determinaran en 
els mateixos casos, forma i quantia que en l’exacció dels tributs de l’Estat. 
 
Quan les ordenances fiscals així ho regulin, no s’exigirà interès de demora en 
els acords d’ajornament o fraccionament de pagament que haguessin estat 
sol·licitats en període voluntari, en les condicions i termes que prevegi 
l’ordenança, sempre que es refereixin a deutes de venciment periòdic i 
notificació col·lectiva i que el pagament total d’aquests es produeixi en el 
mateix exercici que el del seu meritament. 

 
Vist l’informe favorable emès el dia 22 de març de 2021 per part de  l’Interventor de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 8 d’abril de 2021. 

Vista la proposta de Serveis Econòmics, de data 25 de  març de 2021, el Ple de 
l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acorda:  

Primer. Aprovar la modificació de l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipal, afegint la següent disposició transitòria: 
 
Disposició transitòria primera 
 
Amb vigència exclusiva per a l’exercici 2021 no s’exigiran interessos de demora en les 
sol·licituds d’ajornament i/o fraccionaments dels deutes tributaris de venciment periòdic 
i notificació col·lectiva corresponents a l’any 2021 sempre que el fraccionament i/o 
ajornament se sol·liciti dins del període pagament en voluntària, els terminis o 
fraccions siguin iguals o superiors a un mes i la liquidació total del deute es realitzi 
abans del 20 de desembre de 2021. 
 
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la 
Província i en un dels diaris de major difusió de la  província l’anterior acord provisional 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació 
de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província. 
 



Tercer. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al “Butlletí Oficial de la 
Província” l’acord elevat a definitiu que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació. 
 
4. - Aprovació de l'addenda d'actualització del conveni ASGEL d’assistència en 
la gestió econòmica de la Diputació, exp. B1302021000006. 
 
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=20210415&punto=4 
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament de Malgrat de Mar, per acord del Ple de data 14 d’abril de 2005, va 
aprovar el conveni-tipus sobre l'Assumpció de Funcions d'Assistència en la Gestió 
Econòmica Local per la Diputació de Barcelona, i el Protocol d'aquest Conveni. 
 
 
La Diputació de Barcelona aprovà, per Acord del Ple núm. 8/2021, de data 28.1.2021, i 
publicat al BOPB número de data 9.2.2021, l’actualització del Conveni-Tipus regulador 
de l’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en 
la gestió econòmica local (ASGEL). La part resolutiva de l’esmentat acord plenari 
disposà: 
 

“Primer.- APROVAR l’actualització del Conveni-Tipus regulador de 
l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) 
que la Diputació de Barcelona presta als ens locals de la província de 
Barcelona que li han encomanat l’esmentada assumpció, en els termes 
previstos en l’Annex. 
 
Segon.- DONAR TRASLLAT a tots els ens locals als quals es presta el servei 
de l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions 
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL), i tot això als efectes 
d’obtenir la seva conformitat, l’articulació de la qual es realitzaria mitjançant la 
corresponent comunicació a incorporar com addenda al conveni subscrit. 
 
Tercer.- PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província, per a 
general coneixement.” 
 

L’apartat III de la part expositiva del Dictamen aprovat per l’acord del Ple de la 
Diputació de Barcelona abans esmentat, com també l’apartat V de l’annex, publicats al 
BOPB número de data 9.2.2021, fan esment, quant als tràmits a seguir per a 
l’aprovació i formalització de l’actualització del Conveni, a la necessitat de dur a terme 
les actuacions següents: 
 
a) Per part de la Diputació: 
 

1) Aprovar l’actualització del Conveni-Tipus sobre l’assumpció de les funcions 
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de 
Barcelona. 

 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210415&punto=4
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 2) Donar trasllat a tots els ens locals als quals es presta el servei de 
l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions 
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL), i tot això als efectes 
d’obtenir la seva conformitat, l’articulació de la qual es realitzaria mitjançant la 
corresponent comunicació a incorporar com addenda al conveni subscrit. 

 
b) Per part de l’Ajuntament: 
 

1) Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la 
Diputació i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus actualitzat 
per la Diputació. 
 
2) Comunicar a la Diputació de Barcelona l’avantdita conformitat. 

 
c) Actuacions posteriors: 
 

- Publicar en el BOPB, per part de la Diputació de Barcelona, la relació 
d’entitats que han donat conformitat a l’actualització del Conveni-Tipus.” 

 
Atès que per la Diputació de Barcelona s’ha donat compliment als tràmits necessaris. 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 8 d’abril de 2021. 
 

Vista la proposta de Serveis Econòmics, de data 25 de març de 2021, el Ple de 

l’Ajuntament, per setze vots a favor de PSC, JxCat MEM, JxM i ERC i una  

abstenció de la CUP, acorda: 

Primer. Donar conformitat a l’actualització de l’encomana de gestió en favor de la 
Diputació i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus per a l’assumpció 
per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió 
econòmica local (ASGEL), aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió 
de data 28.1.2021 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona data 
9.2.2021, tot això de conformitat amb el text que s’adjunta com a annex. 
 
Segon. Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni, i tots aquells documents que 
siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
Tercer. Publicar a la seu electrònica municipal, mitjançant la publicació del contingut 
íntegre del conveni i l’acord d’aprovació a la web municipal 
 
Quart Donar trasllat a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 
5. - Resoldre les al·legacions presentades per ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, SAU, en data 28.11.2020, a la proposta de liquidació del contracte 
d’obres incloses al Projecte incloses al Projecte d’urbanització del Passeig 
Marítim entre la plaça de l’Àncora i l’Avinguda Colom, exp. B3102018000009. 
 
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=20210415&punto=5 
 
Adjudicació del contracte administratiu d’obres, per acord del Ple Municipal de 

l’Ajuntament de Malgrat de Mar de 20.12.2018, a favor de ROGASA 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU, per un import de 6.795.121,23 € (IVA 

inclòs), i establint-se una execució en dues fases, formalitzant-se el contracte el 21 de 

gener de 2019. 

 

Adjudicació del contracte de serveis, per acord de la Junta de Govern Local de 

l’Ajuntament de Malgrat de Mar de 8.01.2019,  consistents en la Direcció Facultativa 

de les obres (DO) i la coordinació de la seguretat i salut en favor de la Unió Temporal 

d’empreses GEIPO SP-MASTER PLAN SL. 

 

Acta d’Ocupació i posada en servei part de l’obra de fase 1, de 9.08.2019. (on consten 

certes salvatats però que no eren impeditives de l’ús públic) 

 

Acord de la Junta de Govern Local de 07.11.2019 de modificació del contracte de les 

obres i que va suposar un increment de 177.352,60 €, (2,61%) del contracte formalitzat 

el 21 de gener de 2019, i de desestimació d’al·legacions presentades per ROGASA 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU. La determinació de l’increment es 

fonamenta en l’informe tècnic de 6.11.2019. 

 

Acord del Ple Municipal de 16.12.2019, de ratificació dels acords de la Junta de 

Govern Local de 07.11.2019, desestimació del recurs de reposició presentat per 

ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU i incoació de l’expedient per la 

resolució del contracte  per la causa de resolució prevista a l’article 211.1.h) en relació 

amb l’article 242.2 LCSP: NO ACCEPTACIÓ PER PART DEL CONTRACTISTA DELS 

PREUS FIXATS PER L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ, QUE SERVIREN DE BASE A 

LA MODIFICACIÓ CONTRACTUAL APROVADA. 

 

Escrit d’oposició de ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU, de 

23.12.2019, d’oposició a la resolució del contracte, qualificant la modificació de 

substancial, i indicant que s’acordi la resolució per la causa prevista a l’article 211.g) 

LCSP, amb dret a la indemnització del 3% de l’import de la prestació pendent de 

realitzar i dels danys i perjudicis causats al contractista com a conseqüència de 

l’incompliment del contracte i de la suspensió de les obres. 

 

Informe de Secretaria i Intervenció de 20.02.2020 que fonamenta jurídicament  la 

proposta de resolució de desestimació de l’escrit d’oposició, indicatiu de l’aplicació 

prioritària de la causa establerta a l’article 242.2 de la LCSP, en virtut d’allò establert a 

l’article 211.2 LCSP. i indicatiu de la liquidació econòmica del contracte i de la 

existència de material apilat pendent de valoració i que no hi figura en la proposta de   

liquidació. 

 

Acord del Ple Municipal de 20.02.2020 de sol·licitud de dictamen a la Comissió 

Jurídica Assessora. 

 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210415&punto=5
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Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya 139/2020, 

de 26 de maig, favorable a la resolució del contracte, notificat el mateix 26.05.2020, i 

conforme amb la causa de resolució proposada per l’Ajuntament, segons l’article 242.2 

LCSP. Les modificacions introduïdes consisteixen en unitats d’obra no previstes en el 

projecte, tal com assenyalen els informes dels serveis tècnics municipals aplicant-se 

els preus fixats per l’ajuntament calculats a partir dels preus proposats per la direcció 

de les obres que no comporta un dret a indemnització del 3% de l’import de la 

prestació pendent de realitzar ni per danys i perjudicis causats al contractista. El 

dictamen indica que no escau el pagament del 3% de l’obra pendent d’executar, 

establert a l’article 213.4 LCSP, ja que no s’aplica la causa de resolució de l’article 

211.1 g) LCSP. Tampoc es poden exigir danys i perjudicis a indemnitzar ja que la 

causa de la suspensió no és imputable a l’Administració. 

 

Informe de la direcció facultativa UTE GEIPO, SP-MASTER PLAN, de 06.07.2020, en 

resposta a una resolució municipal dictada en l’expedient de resolució del contracte i 

que inclou una proposta de liquidació d’import (sense IVA) de 1.565.351,42 €, partides 

pendents per manca o defectuosa execució per un import (sense IVA) DE 101.118,80 

€.  Incorpora valor dels acopis que després s’ajusten amb el recompte del dia 

06/10/2020.  

 

Acord del Ple Municipal de 16.07.2020 que declara la resolució del contracte per la 

causa de resolució informada  per la Comissió Jurídica Assessora. 

 

Resolució del contracte administratiu d’obres, per acord del Ple de l’Ajuntament de 

Malgrat de Mar de 16.07.2020, per la causa de resolució establerta a l’article 211.1 h) 

LCSP, en relació a la causa especifica de resolució dels contractes d’obres establerta 

a l’article 242.2 de la mateixa LCSP. 

 

Sol·licitud de 24.07.2020 de ROGASA SAU, per que l’òrgan de contractació aprovi la 

liquidació econòmica del contracte. 

 

Requeriment municipal de 23.09.2020 a ROGASA SAU, per que ROGASA SAU, es 

personi en les dependències municipals per procedir al recompte i lliurament de acopis 

d’obra situats a les parcel·les municipals  del carrer Roger de Flor en data 6.10.2020. 

Així mateix, es fa el requeriment per que s’efectuï el lliurament de determinat material 

als magatzems municipals d’un subcontractista el dia 07.10.2020.  

 

Consta informe de 07.10.2020, del coordinador de serveis del territori conforme no es 

persona ROGASA SAU ni cap subcontractista, en la 07.10.2020. 

 

Nova sol·licitud de ROGASA SAU, de 09.10.2020 demanant que s’aprovi la liquidació i 

aportant documentació sobre els acopis. 

 

Informe tècnic de l’arquitecte municipal, signat el 29.10.2020, referent a la necessitat i 

proposta de requeriment a ROGASA SAU, per a la retirada de material d’obra i neteja 

de solars municipals per tal de deixar aquest en el seu estat original i proposta per a 

l’aprovació d’una liquidació d’import 1.969.559,28 € (IVA inclòs). Aquest import 



correspon en 1.894.075,22 € a l’obra correctament executada i en 75.484,06 € al valor 

dels acopis correctament lliurats. 

 

Decret 3163/2020 de 05.11.2020 aprovant una proposta de liquidació del contracte 

d’obres adjudicades a ROGASA SAU, incloses al Projecte d’urbanització del Passeig 

Marítim entre la plaça de l’Àncora i l’Avinguda Colom i de la que resulta un import de 

1.969.559,28 € (IVA inclòs), a favor de l’adjudicatari, atorgant-se un termini d’audiència 

de 10 dies naturals, per que un cop examinada la documentació preparatòria de la 

liquidació pugui presentar al·legacions.   

 

Al·legacions presentades el 28.11.2020 per ROGASA SAU i que han de ser objecte de 

resolució. 

 

Informe de resposta a les al·legacions, presentat per la Direcció de les obres UTE 

GEIPCO-MASTERPLAN de 4 de gener de 2020 i que en resposta a la petició de 

l’Ajuntament de Malgrat de Mar, de contesta de les al·legacions estableix les raons per 

no atendre a les al·legacions tal com s’estableix a la part dispositiva.  

 

Informe de UTE GEIPCO-MASTERPLAN resposta a la resolució ROGASA 

E2020004338 de 19/03/2020, JULIOL 2020, referenciat en diversos apartats de 

l’informe de resposta a les al·legacions, i que fonamenta la resposta de la Direcció 

Facultativa respecte a la al·legacions primera, tercera, quarta i cinquena. 

 

Informe de resposta a les al·legacions de l’arquitecte municipal de 14 de gener de 

2021, conforme procedeix la desestimació de les al·legacions presentades, ratificant-

se la liquidació efectuada per resolució 3163/2020. 

 

Informe de 22 de març de 2021 d’esmena de l’anterior informe de l’arquitecte 

municipal de 14 de gener de 2021, i resum de la liquidació conforme es conclou 

l’existència d’un error material i determina l’import de la liquidació econòmica i saldo 

resultant. L’informe rectifica la  menció respecte a la inclusió de l’IVA en l’import 

proposat de liquidació que es de 1.969.559,28 € estableix un saldo resultant a favor de 

l’Ajuntament. L’informe descriu la relació de documentació de referència en relació a la 

liquidació de les obres. 

 
Liquidació de l’obra i saldo resultant. El càlcul de la liquidació engloba el muntant total 
d’obra finalitzada i validada per la direcció d’obra i els acopis de material d’obra lliurats 
a l’Ajuntament. Tot i que l’import total certificat i aprovat és de 2.272.809,30 €, d’acord 
amb l’informe d’Intervenció de data 07.11.2019, ha estat ingressat a l’empresa 
adjudicatària un total de 2.350.273,30 €, donat que de l’import de la sisena certificació 
de 883.415,25, només eren vàlids 805.951,25 €.  
 
 
La quantitat a abonar al contractista és: 
 
 



 

11 

 

Detall PEC s/IVA PEC a/IVA

obra validada A 1.714.756,69     2.074.855,59  

obra no validada 101.118,80        122.353,75     

import a compte del contractista B 149.405,27        180.780,38     

liquidació obres C=A-B 1.565.351,42     1.894.075,22  

acopis D 62.383,52         75.484,06       

liquidació global E=C+D 1.969.559,28  

pagat F 2.350.273,30  

diferència G=E-F 380.714,02 -     
 
 
Com a conseqüència, el saldo resultant és: 
 
2.350.273,30 - 1.969.559,28 = 380.714,02 € a favor de l’Ajuntament 
 

Un cop signat el present informe, correspon a l’interventor procedir en exercici 

de la seves funcions la fiscalització o informe de l’expedient. 

 

La normativa aplicable, estableix el següent: 

 

 L’òrgan competent per aprovar i resoldre definitivament la liquidació es el Ple 

Municipal. 

 La liquidació, d’acord amb l’article 246 LCSP es posterior a la resolució del 

contracte, ja que és considera un efecte-conseqüència de la mateixa. 

 Aquesta aprovació ha de ser precedida d’un previ procediment de 

comprovació i medició i del que ha de derivar la elaboració d’una proposta de 

liquidació, audiència al contractista que pot prestar o no conformitat i definitiva  

aprovació per l’òrgan de contractació, que pot ser objecte d’impugnació per  

recurs administratiu potestatiu o be contenciós administratiu. 

 

Per part de l’adjudicatari ha interposat un recurs contenciós administratiu que ha estat 

objecte de comunicació a l’Ajuntament en data 20/10/2020, pel Jutjat Contenciós 

Administratiu 10, i que incorpora la determinació conforme l’acord no recull la liquidació 

del contracte en conformitat amb l’article 172.3 del Reglament de la Llei de Contractes 

del Sector Públic en congruència amb l’article 246 de la Llei de Contractes del Sector 

Públic.  

 

Es manifesta que per escrit de 24 de juliol es va sol·licitar l’aprovació de la liquidació i 

que fins al moment no ha estat dictada tenint en compte que el recompte i lliurament 

d’acopis es va efectuar el 6 d’octubre. 

 

Es considera al respecte que la interpretació de l’article 246 referit, dona lloc a una 

conseqüència i per tant el naixement d’una obligació de fer per l’Administració, si 

be posterior a la  resolució del contracte.  

 



Cal tenir en compte que per la perfecció material de la liquidació era necessari el 

recompte i lliurament d’acopis. En data 23.09.2020, l’Ajuntament requereix a ROGASA 

SAU, per personar-se en les tasques de recompte i lliurament d’acopis, pel dia 

06.10.2020.  

 

En data 14 de gener de 2021, i en data  22/03/2021  l’arquitecte municipal i 

coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, emet els informes indicant un import 

de liquidació del contracte i el saldo a favor de l’Ajuntament de Malgrat de Mar 

 

Procedeix proposar l’acord plenari municipal de liquidació del contracte d’obres 

incloses al Projecte d’urbanització del Passeig Marítim entre la plaça de l’Àncora i 

l’Avinguda Colom i de les que resulta un import resultant de 1.969.559,28 €, a favor de 

l’adjudicatari conforme l’expedient instruït. Correspon aquest acord al Ple Municipal. 

 

El fonament de la resolució de les al·legacions es recull a l’informe de l’arquitecte 

municipal i coordinador d’àrea i de Territori, l’informe de la Direcció Facultativa en 

contesta a les al·legacions presentades i al present informe respecte a les al·legacions 

relatives a la causa de resolució i la derivada petició de danys i perjudicis. 

 

Informe de l’arquitecte, cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i del Tècnic Superior 

d’aquesta Àrea, de 22.03.2021. 

 

Informe del Secretari General, de 24.03.2021. 

 

Informe de l’Interventor municipal, de 24.03.2021. 

 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 8 d’abril de 2021. 
 

Vista la proposta d’Urbanisme, de data 29 de març de 2021, el Ple de 

l’Ajuntament, per deu vots a favor de PSC i JxCat MEM i set abstencions de JxM, 

ERC i CUP, acorda: 

Primer.- Resoldre les al·legacions presentades per ROGASA CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, SAU, en data 28.11.2020, a la proposta de liquidació del contracte 

d’obres incloses al Projecte incloses al Projecte d’urbanització del Passeig Marítim 

entre la plaça de l’Àncora i l’Avinguda Colom adjudicat per acord del Ple Municipal de 

20.12.2018 i que va ser objecte de resolució per acord del Ple Municipal de 

16.07.2020, previ dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de 

Catalunya 139/2020 de 26 de maig, conforme a la causa de resolució establerta a 

l’article 242.2 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i que no 

comporta cap dret indemnitzatori, tal com el dictamen de la Comissió afirma, ja que no 

s’aplica la causa de resolució de l’article 211.1 g) LCSP, ni la causa de la suspensió és 

imputable a l’Administració. 

 

Segon.- Desestimar les 6 al·legacions presentades i referenciades a l’acord primer 

conforme a:  
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Al·legació primera: Ratificació de les al·legacions i escrits anteriorment 

presentats de 3 i 20 de desembre de 2019, 18 i 19 de març de 2020 i 5 s e maig de 

2020 

 

Conforme a l’informe de la Direcció de les Obres, fonamentat en anterior ’informe de 

resposta de a la resolució ROGASA E2020004338 de 19/03/2020 JULIOL 2020, 

manifestant-se que ROGASA no ha fet un treball amb la rigorositat necessària per fer 

una revisió i seguiment apropiat, raó per la qual no pertoca la revisió de valors. 

Conforme a l’informe de l’arquitecte municipal de 14 de gener de 2021 aquestes 

al·legacions referides a la modificació, resolució, liquidació i treballs inacabats del 

contracte, han estat objecte de resolució per acords municipals anteriors i en resposta 

a la present al·legació es considera que l’informe de la Direcció Facultativa de 4 de 

gener que determina que els amidaments i valoracions es contenen a l’informe de 

resposta a la resolució anteriorment mencionada. 

 

Al·legació segona: Causa de Resolució del Contracte. 

 

Sense perjudici de la resolució del recurs contenciós-administratiu interposat davant el 

Jutjat del Contenciós administratiu de Barcelona, l’Ajuntament de Malgrat de Mar, va 

manifestar-se conforme la causa de resolució és l’avalada per la Comissió Jurídica 

Assessora de la Generalitat de Catalunya i per tant l’establerta de forma especifica a 

l’article 242,2 LCSP i no la defensada o considerada per l’empresa contractista, 

concretament la causa de resolució de l’article 211.1 g) LCSP.  En conseqüència i de 

forma derivada també es desestima petició d’indemnització del 3% de l’obra pendent 

de realitzar. 

 

Al·legació tercera: Obra realment executada i valorada per ROGASA, d’import 

2.224.524,22 €. 

 

Conforme a l’informe de l’arquitecte municipal ROGASA al·lega la manca de 

procedència de la imputació de tots els excessos d’amidament haguts en el decurs de 

les obres a la clàusula que contemplava el contracte de que fossin a compte del 

contractista fins a un límit del 10% de l’import adjudicat manifestant que els únics 

assumibles són els excessos d’inexactituds del projecte però no els derivats per 

ampliació de les obres, però sense tenir en compte que el contracte i concretament els 

plecs de condicions no incorporen o expressen aquesta distinció i que les consultes 

efectuades en fase de licitació van derivar en la inexistència de distinció o separació 

entre excessos d’inexactituds i excessos d’ampliació. 

 

Consta informe detallat  de l’arquitecte municipal conforme en la liquidació de les 

obres, es computa l’excés d’amidament a la vista de les unitats d’obra realment 

executades sobre partides previstes en les medicions del projecte d’import 149.405,27 

€. 

 

Respecte a l’obligació de l’assumpció pel contractista del 10% d’excessos 

d’amidaments,  aquesta obligació deriva de la oferta presentada en la licitació del 

contracte.  ROGASA en data 17 d’octubre de 2018, va presentar la seva oferta on 



declarava expressament assumir sense cost addicional els excessos d’amidaments 

que es produeixin durant l’execució de l’obra, exclusivament en el número d’unitats 

realment executades sobre les previstes en projecte, amb un màxim igual al 10% del 

pressupost d’adjudicació. 

 

En raó d’aquesta oferta, i per aplicació del criteri d’adjudicació establert al Plec de 

clàusules administratives particulars segons formula denominat “Assumpció 

d’excessos d’amidaments: 20 punts”, ROGASA va obtenir els 20 punts. 

 

Al·legació quarta: Acopi de Material i que ROGASA valora en 237.999,91 €. 

 

Conforme a l’informe de la Direcció de les Obres, es fonamenta en l’informe de 

resposta de a la resolució ROGASA E2020004338 de 19/03/2020 JULIOL 2020, 

manifestant que s’ha valorat el material que en la visita es va poder veure al lloc 

d’aplec de materials i es va poder constatar que les fonts no estaven i altres materials 

ocults que no es van poder veure, fent constar que ROGASA no va enviar personal el 

dia de la visita. En referència al material de Tallers Bana, la valoració es va realitzar en 

l’estat en que es trobava, material sense galvanitzar i sense soldar, en estat de peces 

soltes i tanca no conformada. 

 

Conforme a l’informe de l’arquitecte municipal es considera que donada la ratificació 

efectuada per la Direcció Facultativa de la seva valoració anterior, procedeix dons la 

desestimació. 

 

Al·legació cinquena: DANYS I PERJUDICIS, valorats en 300.421,16 €. 

 

Tal com s’ha especificat en la contesta de l'al·legació segona, sense perjudici de la 

resolució del recurs contenciós-administratiu interposat davant el Jutjat del Contenciós 

administratiu de Barcelona, l’Ajuntament de Malgrat de Mar, va manifestar-se 

conforme la causa de resolució és l’avalada per la Comissió Jurídica Assessora de la 

Generalitat de Catalunya i no la defensada o considerada per l’empresa contractista. 

Tal configura al Dictamen de la Comissió Jurídica assessora, no es meriten danys i 

perjudicis ja que la suspensió no va ser en cap cas causada per l’Ajuntament de 

Malgrat de Mar. 

 

Conforme a l’informe de la Direcció de les Obres, que es remet a l’informe de resposta 

de a la resolució ROGASA E2020004338 de 19/03/2020 JULIOL 2020 cal manifestar 

que ROGASA treu fora de context certs aspectes en el referent al personal adscrit a 

l’obra   desvirtuen la realitat de forma que tal com s’indica,  la Direcció d’obra havia 

manifestat que l’obra es podia haver acabat  el 19 de juliol de 2019 i que finalment es 

va posar en funcionament tel 9 d’agost de 2019, per remarcar que feia falta mes 

personal, que van haver imprecisions i incidències, però durant el mes de Juliol, el que 

es apreciable es una disminució d’operaris i que es van incomplir tots els  intents per 

posar en funcionament l’obra abans del 9 d’agost i que fins i tot aquell dia sols va 

quedar un Cap de producció i un operari. Per últim la figura de Cap d’Obra no va ser 

correctament exercida, ja que per les tasques realitzades va exercir com a Cap de 

Producció. 
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Conforme a l’informe de l’arquitecte municipal que ratifica les manifestacions de la 

Direcció Facultativa,  es complementa la informació de la mateixa indicant que no 

procedeix estimar l'al·legació per increment de termini o sobre cost de l’assegurança, 

ja que respecte al termini, aquest derivava del compromís de l’oferta del contractista, 

que a la vegada era criteri objectiu de valoració i respecte a l’assegurança forma part 

dels costos a assumir en base al principi de risc i ventura. 

 

Al·legació sisena: Valoració definitiva de la liquidació per 2.857.535,21 €. 

 

Conforme a l’informe de l’arquitecte municipal, es desestimable, i per tant la valoració 

definitiva es determina en 1.969.559,28 €. 

 

Tercer.- Aprovar l’import definitiu de la liquidació del contracte i 1.969.559,28 €, IVA 

inclòs, conforme l’establert a l’article 246 de la Llei 9/2017, donat que s’ha procedit a 

una instrucció de l’expedient on s’han fet possibles totes les operacions de 

comprovació necessàries per poder fer factible la determinació d’aquest import, 

especialment la del material objecte d’acopi, que va ser factible a partir de la citació 

efectuada pel dia 06.10.2020. 

 

Quart.- Aprovar el saldo resultant a favor de l’Ajuntament per un import de 380.714,02 

€ i que comporta una liquidació d’ingrés per reintegrament a la Hisenda Pública 

Municipal.  

 

Cinquè.- Notificar els presents acords a ROGASA CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, SAU i a la Direcció facultativa de les obres. 

  
6. - Aprovació de “l’Acord transaccional per a la promoció, execució i 
manteniment d’obres entre l’Ajuntament de Malgrat de Mar i l’Agència Catalana 
de l’Aigua signat el 10-9-2009”, exp. G2402021000001. 
 
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=20210415&punto=6 
 
Antecedents 
 
1. En data 10-9-2009, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Ajuntament de Malgrat 

de Mar van signar un conveni de col·laboració pel desenvolupament de diferents 
actuacions de correcció hidràulica a la Riera de Palafolls al seu pas per Malgrat de 
Mar.  En virtut d’aquest conveni, l’Ajuntament va executar les obres de canalització 
de la Riera de Palafolls en el tram de Can Feliciano (comprès entre el pont del c/ 
Passada i el pont del c/ Riera) i van ser pagades per l’ACA. La resta de 
compromisos d’aquest conveni pel que fa a execució d’obres i redacció de 
projectes per part de l’ACA no es va complir. 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210415&punto=6


2. En data 15-5-2017 es va notificar a l’ACA el decret d’alcaldia 2017/914 de 4-5-
2017, pel qual es resolia requerir a l’ACA el compliment dels compromisos 
pendents del conveni del 2009. 

 
3. La Junta de Govern Local en sessió de data 12-9-2017 va acordar interposar 

recurs contenciós administratiu contra la desestimació per silenci del requeriment 
formulat a l’ACA pel compliment de les seves obligacions derivades del conveni 
signat en data 10-9-2009. Aquest recurs fou interposat en data 14-9-2017 davant 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per l’incompliment d’alguns dels 
compromisos del conveni del 2009. 

 
4. Ambdues parts han mantingut converses en els últims mesos per trobar una 

solució consensuada, per la qual cosa, es va demanar al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, la suspensió de la tramitació del recurs contenciós. No 
obstant, en la Providència de 3-3-2021, el Tribunal va resoldre denegar la 
suspensió del recurs contenciós que haurà de continuar fins la sentència. Contra 
aquesta providència, la representació de la Generalitat de Catalunya ha interposat 
recurs de reposició, que està pendent de resoldre. 

 
5. En data 31-3-2021 (E2021006207) l’ACA ha comunicat que el Director General de 

l’acord transaccional ha signat l’acord transaccional a suscriure amb aquest 
Ajuntament per la promoció, execució i manteniment d’obres. 

 
Consideracions jurídiques 
 
En data 7-4-2021, la cap de la Unitat Administrativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
ha emès l’informe següent: 
 
“1. Normativa aplicable 
-  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques 
-  Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
- Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil. 
-  Codi Civil 
-  Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contencioso administrativa. 
 
2. Objecte del conveni i clàusules essencials: 
 
Aquest acord té per objecte la transacció entre les parts per posar fi de forma definitiva 
a les diferències sorgides com a conseqüència de l’incompliment per part de l’ACA 
d’alguns dels compromisos assumits en el conveni signat el 10-9-2009. Així, en aquest 
conveni s’estableixen els terminis per la redacció i aprovació dels projectes pendents i 
es modifiquen els criteris de finançament de les obres i el seu termini d’execució.  
 
Els punts essencials d’aquest conveni són els que es descriuen a continuació. Cal 
indicar que tots els terminis que s’assenyalen són comptadors des de l’homologació 
judicial de l’acord transaccional. 
 
a) ACA assumirà la redacció i aprovació dels projectes següents en els terminis 

següents: 
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1. El projecte constructiu de “Canalització de la Riera de Palafolls, en el tram 0, 
sota el pont de Renfe i la platja”:  
- Licitació de la redacció de l’actualització del projecte del 2009, mantenint la 

mateixa solució constructiva: en el termini màxim de 3 mesos. 
- Aprovació definitiva de l’actualització: en el termini de 16 mesos. 

 
2. “Projecte de canalització de la riera de Palafolls entre el pk 0+615,1 i el pk 

0+492,34”,  i “Projecte de canalització de la riera de Palafolls entre el pk 
0+492,34 i el pk 0+000” 
- Aprovació definitiva dels dos projectes: en el termini màxim de 6 mesos. 
- Expropiació de terrenys: termini màxim de 12 mesos. 
 

b) L’Agència Catalana de l’Aigua formalitza una encomanda de gestió a l’Ajuntament 
de Malgrat de Mar per l’execució de les obres de canalització de les actuacions 
previstes en aquest Acord, d’acord amb el que preveu l’art. 11 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i en conseqüència, l’Ajuntament 
assumeix l’execució de les obres següents: 
 
1. “Projecte constructiu de “Canalització de la Riera de Palafolls, en el tram 0, sota 

el pont de Renfe i la platja”: en el termini màxim de 22 mesos, així com 
l’expropiació dels terrenys. 
 

2. “Projecte de canalització de la riera de Palafolls entre el pk 0+615,1 i el pk 
0+492,34”,  i “Projecte de canalització de la riera de Palafolls entre el pk 
0+492,34 i el pk 0+000”: ambdós en el termini màxim de 18 mesos 

 
c) Finançament: 

 
1. L’ACA assumirà el cost de redacció de tots els projectes. 
 
2. El “Projecte constructiu de “Canalització de la Riera de Palafolls, en el tram 0, 

sota el pont de Renfe i la platja” preveu dos tipus d’actuacions, una de caràcter 
hidràulic, associada a la millora de la capacitat del desguàs de la riera a mar, i 
una segona relacionada amb millores urbanístiques en la vialitat municipal. Les 
actuacions de millora hidràulica seran assumides per l’ACA, i les actuacions de 
millora de vialitat i urbanístiques, les expropiacions i la direcció de les obres i 
coordinació de seguretat i salut, les assumirà l’Ajuntament. 
 

3. “Projecte de canalització de la riera de Palafolls entre el pk 0+615,1 i el pk 
0+492,34”,  i “Projecte de canalització de la riera de Palafolls entre el pk 
0+492,34 i el pk 0+000”: l’ACA assumirà el cost total de les obres d’aquests 
projectes, així com les expropiacions que siguin necessàries, la direcció 
facultativa, i seguretat i salut. 

 
4. En cas d’incompliment o retard en el pagament de les certificacions, l’ACA 

haurà d’abonar interessos de demora  a l’Ajuntament de Malgrat de Mar, 
d’acord amb el que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de Morositat per 
operacions amb proveïdors, així com indemnització pels costos de cobrament 
degudament acreditats que hagi patit a causa de l’endarreriment. 
 



d) Vigència: Es preveu un termini de màxim de dos anys des de l’homologació judicial, 
ampliable per mutu acord a dos anys addicionals. En tot cas, el conveni serà vigent 
fins el compliment íntegre de les obligacions contretes per les parts, i en cas 
d’incompliment, les parts podran reclamar el compliment de les obligacions 
pendents al tribunal que conegui de l’homologació de l’acord transaccional. 
 

 
3. L’art. 19.1 de la Llei d’Enjudiciament Civil, preveu que els litigans podran 

disposar de l’objecte del judici i transigir sobre l’objecte del mateix, excepte 
quan la llei ho prohibeixi o estableixi limitacions per raons d’interès general 
o en benefici de tercer. L’apartat segon preveu que si l’acord és conforme al 
previst en l’apartat primer, serà homologat pel Tribunal que estigui 
coneixent del litigui al que es pretengui posar fi. D’acord amb l’art. 1816 del 
Codi Civil, la transacció té per les parts l’autoritat de cosa jutjada. 

 
La formalització d’aquest acord transaccional és considera convenient pels interessos 
municipals, atès que: 
- Anticipa la resolució del litigi iniciat el 2017, pel qual encara no s’havien formulat 

les conclusions. 
- Estableix unes condicions d’execució de les obligacions pendents del conveni del 

2009 (projectes, terminis, finançament, etc), que es consideren assumibles per les 
dues parts, evitant així la incertesa d’una sentència que pot no ser tant convenient 
pels interessos municipals. 

- L’acord transaccional, homologat per l’autoritat judicial possibilita que 
l’incompliment dels compromisos assumits per l’ACA podrà ser exigit directament a 
la instància judicial que ha homologat el conveni sense necessitat d’interposar un 
nou recurs contenciós administratiu. 

 
No obstant, també cal dir que en el conveni del 2009, es preveia que l’ACA assumiria 
íntegrament el pressupost total que suposi l’execució de les obres corresponents als 
projectes inclosos en aquest conveni, (clàusula 4ª). Aquesta clàusula suposava que 
l’ACA hauria de finançar també la part de millora viària del projecte del tram 0, que en 
l’acord transaccional del 2021 assumeix l’ajuntament, així com la direcció de les obres. 
 
Les obres de millora viària no són competència municipal de l’ACA, sinó de 
l’Ajuntament per la qual cosa, aquest organisme s’hi ha negat a finançar aquesta 
actuació. Considerant la distribució legal de competències entre les dues 
administracions és improbable que una sentència atorgués la raó a l’ajuntament, i 
condemnés a l’ACA al pagament d’aquesta obra.  
 
L’aprovació d’aquest acord transaccional suposarà per tant, que l’ajuntament haurà 
d’assumir una despesa per l’execució de les obres de millora de la vialitat del tram 0, 
valorada segons el pressupost del 2009 en 1.803.448 euros, expropiacions dels 
terrenys (2.000 euros) i la direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut: 
92.783 euros. Aquests imports hauran de ser modificats quan s’aprovi definitivament la 
revisió i actualització del projecte del 2009. 
 
 

4. Mitjançant aquest aquest acord transaccional s’articula una encomanda de 
gestió de l’ACA a favor de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per l’execució de 
les obres de canalització de les actuacions previstes en aquest acord, 
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segons el que preveu l’art. 11 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector 
públic. Els requisits exigits en aquest precepte es compleixen atès que: 

- La realització de les obres són activitats de caràcter material o tècnic competència 
de l’Ajuntament. 

- No té per objecte prestacions pròpies dels contractes regulats a la legislació de 
contractes del sector públic. 

- L’encàrrec de gestió no suposa la cessió de la titularitat de la competència. 
- L’acord inclou l’activitat que es delega, el termini de vigència i la naturalesa i l’abast 

de la gestió encomanada. 
- L’acord s’ha de formalitzar mitjançant la signatura del conveni entre elles que s’ha 

de publicar al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma. 
 
5. Competència per l’aprovació del conveni. 
 
L’aprovació d’aquest conveni correspon al Ple, d’acord amb l’art. 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, que atribueix a aquest òrgan la competència per “h) 
Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques”. 
 
Atenent el que disposa l'art. 114.3.e) TRLMC serà necessari el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per a adoptar acords 
sobre l'acceptació de delegacions o encàrrec de gestió realitzats per altres 
administracions, llevat que siguin imposades obligatòriament per llei.” 
 
 
En data 7-4-2021, l’arquitecte municipal ha emés el següent informe: 
 

“La finalitat d’aquest acord és resoldre el litigi entre l’ajuntament i l’ACA en relació al 
compliment del conveni signat en data 10.09.2009. 

D’acord amb el text del document, la finalitat concreta és: 

a) L’establiment dels terminis per la redacció i aprovació dels projectes 
relacionats a la clàusula segona del conveni signat per les parts el 10 de 
setembre de 2009, i que estan previstos a l’epígraf amb el Codi ES 
100.14.03.02 del Programa de mesures de l’àmbit hidrològic del Pla de gestió 
del risc d'inundacions del districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) 2016-
2020, aprovat pel Reial decret 126/2018, de 9 de març. 

b) La modificació dels criteris de finançament de les obres i el seu termini 
d’execució. 

Pel que fa a la modificació dels criteris de finançament, es fonamenta en l’assumpció 
per part de l’ACA exclusivament del cost de les actuacions de correcció hidràulica, de 
manera que les millores urbanístiques en la vialitat municipal passen a ser costejades 
per l’Ajuntament. Aquesta distinció és aplicable tant sols a l’actuació “Canalització de 
la riera de Palafolls en el tram 0: sota el pont de RENFE i platja, al terme municipal de 
Malgrat de Mar”. 

En aquesta actuació i sota aquesta premissa, la previsió de despeses per cadascun 
dels organismes és: 

- ACA:  Actuacions de millora hidràulica: 1.104.350 euros 

- Ajuntament Actuacions de millora de vialitat i urbanístiques: 1.803.448 euros 



Expropiacions: 2.000 euros 

Direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut: 92.783 
euros 

Pel que fa a l’import que correspondrà pagar a l’Ajuntament i la seva distribució en 
anualitats, el calendari establert en el document fixa terminis màxims per determinades 
fites del procés posant-les en relació amb la data d’homologació judicial del conveni. 
Aquesta data es desconeix. Tampoc es pot tenir la certesa absoluta del compliment 
del pla d’obra previst en el projecte original, que era de 9 mesos.  

Malgrat l’anterior, es preveu que el gruix de la despesa municipal correspongui a l’any 
2023, amb la possibilitat, en l’escenari més accelerat, d’incloure l’any 2022 en una 
petita porció, o d’endarrerir-se, en el més alentit, fins fer correspondre aproximadament 
el 50% de l’import total a cadascuna de les anualitats 2023 i 2024. 

Conclusions 

Considero que procedeix aprovar “l’Acord transaccional per a la promoció, execució i 
manteniment d’obres entre l’Ajuntament de Malgrat de Mar i l’Agència Catalana de 
l’Aigua signat el 10-9-2009”. 

 

En data 7-4-2021, el Secretari ha donat conformitat a l’informe jurídic. 

En data 8-4-2021, l’Interventor municipal ha emès l’informe següent: 

 
“Primer.  Amb caràcter general s'ha comprovat 
 

 Que les despeses o obligacions és proposen a l’òrgan competent Ple de la 
Corporació, d'acord amb l'art. 114.3.k) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’acord 
d’aprovació, requereix l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament, amb un quòrum 
especial de majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació 

 Que existeix informe jurídic favorable 

 Que existeix informe de l’arquitecte municipal favorable 

 Que hi ha informe del Secretari. 
 
Segon.  Contingut econòmic de la proposta. 
 
D’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal :  
 
“En aquesta actuació i sota aquesta premissa, la previsió de despeses per cadascun 
dels organismes és: 

- ACA: Actuacions de millora hidràulica: 1.104.350 euros 
- Ajuntament Actuacions de millora de vialitat i urbanístiques: 1.803.448 euros 
- Expropiacions: 2.000 euros 
- Direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut: 92.783 euros 

 
Pel que fa a l’import que correspondrà pagar a l’Ajuntament i la seva distribució en 
anualitats, el calendari establert en el document fixa terminis màxims per determinades 
fites del procés posant-les en relació amb la data d’homologació judicial del conveni. 
Aquesta data es desconeix. Tampoc es pot tenir la certesa absoluta del compliment 
del pla d’obra previst en el projecte original, que era de 9 mesos. 
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Malgrat l’anterior, es preveu que el gruix de la despesa municipal correspongui a l’any 
2023, amb la possibilitat, en l’escenari més accelerat, d’incloure l’any 2022 en una 
petita porció, o d’endarrerir-se, en el més alentit, fins fer correspondre aproximadament 
el 50% de l’import total a cadascuna de les anualitats 2023 i 2024.” 

 
Del que se’n desprèn que a la data d’emissió de l’informe no es pot concloure 
quin serà el cost real de l’actuació, i per tant quina es l’aportació a realitzar per 
l’Ajuntament ni en quines anualitats s’efectuarà.  

 
CONCLUSIÓ  
 
Es fiscalitza de conformitat l’expedient, en tant que principi d’acord per resoldre el 
litigi que aquest Ajuntament manté amb l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Igualment, d’acord amb la facultat que confereix a aquesta intervenció la normativa, es 
formulen les observacions següents sense que tinguin, en cap cas, efectes 
suspensius en la tramitació de l’expedient : 
 

a) Caldrà que per tal de tramitar els compromisos de despesa que es puguin 
desprendre del l’acord transaccional s’acrediti l'existència de crèdit 
pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de despesa en els 
exercicis pressupostaris que pertoqui. 

b) A l’acreditació per part de l’Agència Catalana de l’Aigua de l'executivitat dels 
recursos que financen la despesa.”   

 

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 8 d’abril de 2021. 
 

Vista la proposta d’Urbanisme, de data 8 d’abril de 2021, el Ple de l’Ajuntament, 

per tretze vots a favor de PSC, JxCat MEM i  ERC i quatre abstencions de JxM i 

CUP, acorda: 

Primer. Aprovar “l’Acord transaccional per a la promoció, execució i manteniment 
d’obres entre l’Ajuntament de Malgrat de Mar i l’Agència Catalana de l’Aigua signat el 
10-9-2009”, segons la proposta de l’ACA que consta a l’expedient. 
 
Segon. Facultar al Sr. Alcalde per la signatura d’aquest conveni. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Quart. Comunicar aquest acord a la lletrada Elena Moreno que defensa a l’Ajuntament 
de Malgrat de Mar en el recurs contenciós 324/2017. 
 
 7. - Modificació de la plantilla de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, per l'anualitat 
2021, exp. C1102020000001. 
 
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la 
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent: 

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210415&punto=7 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210415&punto=7


 
Fets 
 
L’Ajuntament en Ple, en sessió de 17 de desembre, aprovà inicialment, juntament amb 
el pressupost municipal  la plantilla de personal, per a l’exercici 2021. 
 
Aquesta fou publicada al DOGC de data 28.01.2021 i BOP de data 29.01.2021. 
 
Informes del Coordinador de Brigades de necessitats: 1 oficial 1a enllumenat i 1 oficial 
1a via pública obres. 
 
Necessitat de l’Equip de Govern d’ampliar el personal del departament informàtic amb 
la creació d’un lloc de treball d’Auxiliar tècnic/a TIC, grup C2, així com d’ampliar servei 
administratiu de Serveis Generals amb la creació d’un lloc de treball de d’auxiliar 
administratiu/va. 
 
Objecte de la modificació de la plantilla 2021: 
 
Modificacions de llocs relatius a personal laboral:    
 

 Creació d’un lloc d’Oficial 1a Enllumenat (C2) 

 Amortització d’un lloc d’Oficial 1a Espais Verds (vacant i dotada) 

 Creació d’un lloc d’Oficial 1a Via Pública i Obres (C2) 

 Amortització d’un lloc d’Oficial 1a Via Pública i Obres (vacant i dotada) 

 Creació d’un lloc d’Auxiliar tècnic/a TIC (C2) 

 Amortització d’un lloc d’Agent Cívic (vacant i dotada) 

 Amortització d’un lloc de subaltern/a (vacant i dotada) 
 
Modificacions de llocs relatius a personal funcionari: 
  

 Creació d’un lloc d’auxiliar administratiu/va (C2). 
 
Marc normatiu 
 
La plantilla de llocs de treball té com a fonament jurídic la 11/2020, de 30 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, BOE 31.12.2021. 
 
L’article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, estableix que la plantilla de personal de les 
entitats locals ha d'estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, 
subescales, classes i categories de les places en què s'integren els funcionaris, el 
personal laboral i l'eventual agrupades, indicant la denominació d'aquests, el nombre 
de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què 
pertanyin, d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés. 
 
Finalment pel què fa al procediment d’aprovació de la plantilla s’haurà de seguir el què 
disposen els articles 126 al 129 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
a l’article 22.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de règim local i a l’article 52.2.j) 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
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L’aprovació de la plantilla és competència plenària indelegable (art. 52.2.j) text refós 
LMRLC) i una vegada aprovada pel Ple s'ha de publicar, en el termini dels trenta dies 
següents al d'aquesta aprovació, en el BOP i en el DOGC, trametent-ne còpies a 
l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.  
 
Informe del tècnic de Recursos Humans de data 18.03.2021, en relació a la 
modificació de la plantilla. 
 
Informe de la Intervenció municipal de data 23.03.2021. 
 
Acords Mesa de Negociació de data 25.03.2021. 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 8 d’abril de 2021. 

Vista la proposta d’Alcaldia, de data 26 de  març de 2021, el Ple de l’Ajuntament, 
per assentiment dels disset membres presents, acorda:  

Primer. Modificar la Plantilla Orgànica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per l’exercici 
2021, aprovada en sessió plenària de data 17.12.2021, que figura com a annex al 
present acord i que ha de regir durant l’exercici 2021 de conformitat amb el referit 
article 26 del Decret 214/1990 i l’article 28 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un únic text determinats preceptes de la 
funció pública a Catalunya. 
 
Així mateix, caldrà publicar-la en el BOP i en el DOGC, de conformitat amb el Decret 
214/1990. 
 
Segon. Comunicar el trametre còpia de la referida modificació de Plantilla Orgànica a 
l’administració de l’Estat (Ministerio para las Administraciones Públicas) i a la Generalitat 
de Catalunya (Departament de Governació i Relacions Institucionals). 
 
 
                                  A N N E X  
 
PERSONAL DIRECTIU 
 

Directius Públics 
Professionals 

Total Provisió Vacant Grup  Règim 

Sense Escala  
  

   

     Director/a General 1 0 1 A1 F/L 

 
 
 
 
PLACES RESERVADES A FUNCIONARIS/ES DE CARRERA 
 
Llocs existents ............................................................................ 101 
Llocs efectius ..............................................................................   92 
 
 
 



 

NOM NÚMERO GRUP NIVELL  
VACANT
S 

 
1). Escala d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional...................3 

 

SECRETARI/A 1 A1 30 1 

INTERVENTOR/A 1 A1 30 --- 

TRESORER/A 1 A1 22 1* 

 
* Per resolució de 18 de maig de 2017, la Direcció General d’Administració Local, autoritzà de 
forma excepcional a l’administratiu de Tresoreria, a ocupar el lloc de treball de Tresorer, a 
petició de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 

2). Escala d’Administració General ..............................................................29 
 

TÈCNIC/A RRHH 1 A1 26 1 

TÈCNICS/QUES DE GESTIÓ  4 A2 24 -- 

ADMINISTRATIUS/VES (1) 18 C1 16 5 

AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES 5 C2 14 1 

CAP OFICINA ATENCIO CIUTADANA  1 C1 16 -- 

NOTIFICADOR/A 1 E 12 -- 

 

 El lloc del funcionari que actua com tresorer, si bé té una plaça d’Administratiu C1, 
ocupa el lloc de Tresoreria (per tant, no està inclosa dins les vacants).  

  (1) Quan es proveeixin les places d’administratiu/va s’amortitzarà 1 plaça d’auxiliar 
administratiu/va.  

 
     

3). Escala d’Administració Especial .......................................................... 15 
 

CAP AREA TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT 

1 A1 30 -- 

CAP ÀREA SERVEIS A LA PERSONA 1 A1 22 -- 

ENGINYER/A 1 A1 24 -- 

CAP UNITAT ADMINISTRATIVA  
 TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
1 

 
A1 
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-- 

TÈCNIC/A SUPERIOR ARXIU 1 A1 22 -- 

ARQUITECTE/A TÈCNIC/A 1 A2 20  

TÈCNIC/A MEDI AMBIENT 1 A2 20 -- 

TÈCNIC/A INSPECCIO OBRES-
TRIBUTS 

1 A2 20 -- 

TÈCNIC/A ACTIVITATS 1 A2 20 -- 

TÈCNIC/A AUXILIAR CADASTRE  1 C1 16 -- 

TÈCNIC/A AUXILIAR BIBLIOTECA 1 C1 16 -- 

T. AUX. ESTADÍSTICA I POBLACIÓ  1 C1 16 -- 

TÈCNIC/A AUXILIAR D’ESPORTS  1 C1 16 -- 

TÈCNIC/A AUXILIAR POLICIA  1 C1 16 -- 

AUXILIAR TÈCNIC/A JOVENTUT 1 C2 14 -- 
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Cos de la Policia Local .......................................................................................53 
 

INSPECTOR  1 A2 26 -- 

SOTS-INPECTOR 1 C1 22 -- 

SERGENT  3 C1 20 -- 

CAPORAL  7 C2 18 -- 

AGENTS 41 C2 16 -- 

 
 

PLACES RESERVADES A PERSONAL LABORAL 
 
Llocs existents .......................................................................................... 95 
Llocs efectius ............................................................................................     74 

 
 

PERSONAL LABORAL ESTABLE A JORNADA COMPLERTA 
 

NOM NÚMERO GRUP NIVELL  
VACANT
S 

 
1) Tècnics superiors ............................................................................. 2 

 

CAP ÀREA QUALITAT DE VIDA (2) 1 A1-22 -- 

TÈCNIC/A SUPERIOR JURÍDIC ADM. 1 A1-24 -- 

 
 
Tècnics mitjos .....................................................................................................19 
 

TREBALLADOR/A SOCIAL  4 A2-18 -- 

EDUCADOR/A SOCIAL 2 A2-18 1 

TÈCNIC/A GIS – CADASTRE 1 A2-20 -- 

TÈCNIC/A INFORMÀTICA - 
COMUNICACIÓ 

1 A2-24 -- 

TÈCNIC/A D’INSERCIÓ LABORAL 1 A2-18 -- 

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ- 
 PREMSA 

1 A2-22 -- 

DIRECTOR/A RÀDIO MALGRAT 1 A2-22 -- 

PROFESSOR/A RESPONSABLE 
EEAA 

1 A2-20 -- 

PROFESSOR/A ESCOLA ADULTS 3 A2-18 1 

COORDINADORA D’ACCIO SOCIAL  1 A2-20 -- 

TÈCNIC/A PROMOCIÓ MUNICIPI I 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
(3) 

1 A2-24 1 

TÈCNIC/A EDUCACIÓ  1 A2-18 -- 

TÈCNIC/A BARRIS, IGUALTAT, 
GENT GRAN I LGTBIQ (4) 

1 A2-18 1 

 
 (3) Pendent de provisió 
 (4) Pendent de provisió 

 
 
 
 
 



Tècnics auxiliars (categoria assimilada a Administratius)..................................................9 
 

COORDINADOR/A SERVEIS 
 TERRITORI 

1 C1-18 -- 

TÈCNIC/A AUXILIAR DE CULTURA  1 C1-16 -- 

TÈCNIC/A AUXILIAR BIBLIOTECA 3 C1-16 -- 

TÈCNIC/A  AUX. TIC  2 C1-16 -- 

TÈCNIC/A  AUX. PROMOCIÓ 
MUNICIPI I DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC (5) 

2 C1-16 1 

 

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

ADMINISTRATIU/VA OAC 1 C1-16 -- 

 
Auxiliars Tècnic/ques (categoria assimilada a Aux. Administratius) ...................................6 
 

AUXILIAR INFORMACIÓ REGISTRE  1 C2-14 -- 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1 C2-14 -- 

AUXILIAR DE TURISME (5) 2 C2-14 -- 

AUXILIAR SUPORT REG. C. CÍVIC 1 C2-14 1 

AUXILIAR TÈCNIC TIC 1 C2-14 1 

 
Encarregats/des i personal qualificat d’oficis ...................................................................      31 
 

ENCARREGAT/DA ENLLUMENAT 1 C2-16 -- 

ENCARREGAT/DA ESPAIS VERDS 1 C2-16 -- 

ENCARREGAT/DA VIA PÚBLICA 1 C2-16 -- 

OFICIALS 1ª ENLLUMENAT  5 C2-14 1 

OFICIALS 1ª ESPAIS VERDS 5 C2-14 1 

OFICIALS 1ª VIA PÚBLICA 5 C2-14 1 

OFICIALS ESPAIS VERDS 5 C2-14 1 

OFICIALS VIA PÚBLICA 5 C2-14 1 

SUPERVISOR/A DE QUALITAT 1 C2-14 -- 

TREBALLADOR/A FAMILIAR 1 C2-14 -- 

OFICIAL ESPEC. ESCTRUCT. 
LÚDIQUES  

1 C2-14 1 

 
Personal no qualificat ........................................................................................................ 9 
 

OPERARIS/ES ENLLUMENAT 1 E-12 -- 

OPERARIS/ES ESPAIS VERDS 4 E-12 2 

OPERARIS/ES VIA PÚBLICA 4 E-12 1 

 
Subalterns ...................................................................................................................  17 

 

CONSERGES ENSENYAMENT 2 E-12 1 

CONSERGES ESPORTS 6 E-12 2 

CONSERGES CENTRE CÍVIC 2 E-12 2 

CONSERGES ESCOLA ADULTS 2 E-12 -- 

CONSERGES SERVEIS A PERSONA 2 E-12 -- 

TELEFONISTA CENTRE CÍVIC 1 E-12 -- 

AGENT CÍVIC 2 E-12 -- 
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PERSONAL LABORAL ESTABLE A JORNADA PARCIAL 
 

NOM NÚMERO GRUP NIVELL  
VACANT
S 

 
Tècnics/ques mitjos .................................................................................................... 1 
 

MESTRE DE CATALÀ (ESCOLA 
D’ADULTS) 66,66% 

1 A2-18 -- 

 
 
PERSONAL LABORAL TEMPORADA A JORNADA COMPLERTA 
 

NOM NÚMERO GRUP NIVELL  
VACANT
S 

 
Auxiliars Tècnics (categoria assimilada a Aux. Administratius) .........................1 
 

AUXILAR TÈCNICA DE TURISME 
(FD) 

1 C2-14 -- 

 
 

PERSONAL EVENTUAL 
 

NOM NÚMERO GRUP NIVELL  
VACANT
S 

 
Tècnics/ques mitjos .................................................................................................... 1 
 

COORDINADOR/A ASSESSOR/A 
MITJANS COMUNICACIÓ 
MUNICIPALS 

1 A2-18 1 

 
8. - Modificació de la relació de llocs de treball, anualitat 2021, exp. 
C121202000001. 
 
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=20210415&punto=8 
 
Antecedents  
 
L’Ajuntament en Ple, en sessió de 17 de desembre, aprovà inicialment, juntament amb 
el pressupost municipal  la relació de llocs de treball, per a l’exercici 2021. 
 
Aquesta fou publicada al DOGC de data 28.01.2021 i BOP de data 29.01.2021. 
 
Informes del Coordinador de Brigades de necessitats: 1 oficial 1a enllumenat i 1 oficial 
1a via pública obres. 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210415&punto=8


Necessitat de l’Equip de Govern d’ampliar el personal del departament informàtic amb 
la creació d’un lloc de treball d’Auxiliar tècnic/a TIC, grup C2, així com d’ampliar servei 
administratiu de Serveis Generals amb la creació d’un lloc de treball de d’auxiliar 
administratiu/va. 
 
Aleshores l’objecte de modificació de la RLLT 2021, és la següent: 
 
Modificacions de llocs relatius a personal funcionari:    
 

 Creació d’un lloc d’auxiliar administratiu/va, grup C2, nivell CD 14, a adscriure a S. 
Generals 

 
Modificacions de llocs relatius a personal laboral:    
 

 Creació d’un lloc d’Oficial 1a Enllumenat, grup C2, nivell CD 14 i CE brut anual 
12.219,97 €. 

 Amortització d’un lloc d’Oficial 1a Espais Verds, grup C2, nivell CD 14. 
 Creació d’un lloc d’Oficial 1a Via Pública i Obres, grup C2, nivell CD 14 i CE brut 

anual 10.308,87 €. 
 Amortització d’un lloc d’Oficial Via Pública i Obres, grup C2, nivell CD 14. 
 Creació d’un lloc d’Auxiliar tècnic/a TIC, grup C2, nivell CD 14 i CE brut anual 

10.103,10 €. 
 Amortització d’un lloc d’Agent Cívic, grup E, nivell CD 12. 
 Amortització d’un lloc de subaltern/a, grup E, nivell CD 12, adscrit/a Serveis 

Generals. 
 
Motivació a l’ordenament jurídic  
 
.- Reglament de Personal dels Ens Locals de Catalunya (Decret 214/1990), 29 a 32, 
169 i 170 cal destacar:  
 
"La relació de llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball 
que pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat dels existents a l'organització i 
correspon tant a funcionaris com el personal eventual i al laboral"  
 
"Mitjançant les relacions de llocs de treball, s'assignen les funcions, atribucions i 
comeses que realitza cada persona. En tot moment, correspon al president de l'entitat 
local assignar, per decret, les funcions específiques de les contingudes amb caràcter 
genèric en la relació de llocs de treball quan raons de servei ho requereixin".  
 
"El lloc de treball constitueix la unitat mínima operativa que s'identifica en una 
estructura administrativa. Per cada lloc s'ha d'especificar: DENOMINACIÓ, 
ENQUADRAMENT ORGÀNIC, CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS I/0 FUNCIONS 
ESPECÍFIQUES, REQUISITS PER OCUPAR EL LLOC, NIVELL I COMPLEMENT DE 
DESTÍ I ESPECÍFIC I FORMA DE PROVISIÓ DEL LLOC.  
 
“El complement específic retribueix determinades condicions dels llocs de treball. El 
seu establiment, depèn de la existència d’una valoració efectuada amb anterioritat, i 
que sigui aprovada mitjançant la relació de llocs de treball”.  
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.- Real Decret Legislatiu 1/1997, de 31.10.1997, pel qual s’aprova la refosa en un únic 
text, determinats preceptes legals de la funció pública a Catalunya, aplicable a les 
Corporacions Locals en virtut de la Disposició Addicional 13ª, que literalment diu: Als 
efectes del que disposa l’article 2.2.c) (àmbit d’aplicació: Al personal al servei de les 
corporacions locals situades en el territori de Catalunya, en els termes que estableix la 
legislació de la funció pública local.), les referències de la present Llei al personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat, s’entendran fetes, també, al personal al 
servei de les entitats locals, situades en el territori de Catalunya, exceptuant-ne els 
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. Articles 29, 30, 32 i 33, on cal destacar 
el següent:  
 
“La relació de llocs de treball és pública i cal incloure-hi tots els llocs de treball de 
funcionaris, laborals i eventuals existents. El contingut de les relacions de llocs de 
treball serà, almenys, el següent:  
 

 La denominació i característiques essencials dels llocs de treball.  

 Els requisits essencials per ocupar-los.  

 El complement de destí i, en el seu cas, l’específic, si són llocs de personal 
funcionari.  

 El grup, la categoria professional i règim jurídic aplicable als llocs de caràcter 
laboral.  

 Els llocs de treball seran ocupats, amb caràcter general, per funcionaris públics. 
Com a excepció, poden ser ocupats per personal en règim laboral:  

 
o Si es tracta de llocs de treball de naturalesa no permanent o de caràcter 

periòdic i discontinu  
o Si es traca de desenvolupar activitats pròpies d’oficis.  
o Si es tracta de llocs de treball de caràcter instrumental, corresponent a 

les àrees de conservació i manteniment d’edificis, equips i instal·lacions, 
d’arts gràfiques, d’enquestes, de protecció civil, de comunicació social, 
d’expressió artística, de serveis socials o de protecció de menors 
(sense la creació d’un cos de funcionaris adients al lloc de treball)  

o Si es tracta de desenvolupar activitats que requereixin uns 
coneixements específics o tècnics especialitzats (sense la creació d’un 
cos de funcionaris adients al lloc de treball)  

o Si es tracta de llocs de treball d’investigació. (sense la creació d’un cos 
de funcionaris adients al lloc de treball)  

o Si es tracta de llocs de treball de docents(sense la creació d’un cos de 
funcionaris adients al lloc de treball)  

 
La creació, la modificació, la refosa i la supressió de llocs de treball es realitzaran en 
tot cas, mitjançant la relació de llocs de treball.  
 
Per proveir un lloc de treball, cal que hi consti a la referida relació de llocs de treball. 
(S’excepcionen els casos on calguin executar tasques urgents, mitjançant personal 
amb contractes laborals amb una durada determinada).  
 
Informe del tècnic de Recursos Humans de data 18.03.2021, en relació a la 
modificació de la RLT. 
 
Informe de la Intervenció municipal de data 22.02.2021. 



 
Mesa de Negociació de data 25.03.2021. 
 
Nota de conformitat del Secretari, de data 25.03.2021, a l’informe del TRH de data 
18.03.2021. 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 8 d’abril de 2021. 

Vista la proposta d’Alcaldia, de data 26 de  març de 2021, el Ple de l’Ajuntament, 
per assentiment dels disset membres presents, acorda:  

Primer. Modificar la relació de llocs de treball (RLT) per a l’anualitat 2021, segons les 
dades proposades en els antecedents del present acord, i que es detallen 
seguidament:  
 
Modificacions de llocs relatius a personal funcionari:    
 

 Creació d’un lloc d’auxiliar administratiu/va, grup C2, nivell CD 14, a adscriure a S. 
Generals 

 
Modificacions de llocs relatius a personal laboral:    
 

 Creació d’un lloc d’Oficial 1a Enllumenat, grup C2, nivell CD 14 i CE brut anual 
12.219,97 €. 

 Amortització d’un lloc d’Oficial 1a Espais Verds, grup C2, nivell CD 14. 
 Creació d’un lloc d’Oficial 1a Via Pública i Obres, grup C2, nivell CD 14 i CE brut 

anual 10.308,87 €. 
 Amortització d’un lloc d’Oficial Via Pública i Obres, grup C2, nivell CD 14. 
 Creació d’un lloc d’Auxiliar tècnic/a TIC, grup C2, nivell CD 14 i CE brut anual 

10.103,10 €. 
 Amortització d’un lloc d’Agent Cívic, grup E, nivell CD 12. 
 Amortització d’un lloc de subaltern/a, grup E, nivell CD 12, adscrit/a Serveis 

Generals. 
 
Segon. Publicar els present acords al BOP i DOGC.  
 
Tanmateix, trametre còpia dels acords presos al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i al MAP, d'acord amb l'article 
28 del Decret 214/1990, l’article 127 del T.R.R.L (Decret Legislatiu 781/86) i l’article 
283.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la refosa de la Llei 
municipal i de Règim Local de Catalunya.  
 
Tercer. Notificar els presents acords a la representació sindical. 
 
9. - Aprovació de la valoració de quatre llocs de treball feta per la Comissió de 
VLLT de data 25.03.2021, exp. C1422021000001. 
 
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=20210415&punto=9 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210415&punto=9
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Antecedents 
 
Existència de 3 llocs de treball del grup E, nivell 12, quines tasques desenvolupades 
són superiors a les establerts, essent quasi similars a les del lloc de treball d’auxiliar 
administratiu/va. Aquests llocs de treball són: 
 

2 conserges-recepcionistes àrea Serveis a la Persona 
1 conserge-recepcionista OAC 
 

Segons la valoració aprovada a l’any 2017, la puntuació dels llocs de treball esmentats 
és: 
 

Competència Solució de Responsabilitat Penalitat Riscos Possibles

Lloc de treball A11 A12 A2 A3
T o tal 

A
B1 B2

T o tal 

B
C1 C3

T o tal 

C
T o tal C F D1 D2 D3

T o tal 

D
E

T o tal 

E

T o tal 

C T
TOTA L

Subaltern Recepció i Atenció al Ciutadà 1 2 1 2 87 1 1 12 1 1 19 118 --- --- --- 0 118

Subaltern Serveis Personals 1 2 1 2 87 1 1 12 1 1 19 118 --- --- --- 0 118  
 
Per altra banda, és necessari l’adequació del complement específic de Cap Àrea de 
Qualitat de vida, passant de 21.334,50 a 24.786,33 €, per tal d’assimilar en part el 
complement de productivitat establert per Resolució d’Alcaldia 2850/2019, de data 
07.11.2019. 
 
Normativa 
 
L’art. 74 del TRLEBEP disposa que mitjançant les relacions de llocs de treball (RPT) 
es determinen, entre altres aspectes, les retribucions complementàries que 
corresponen a cada lloc de treball, essent a aquest instrument al que li correspon  fixar 
el complement de destinació dintre dels marges de la legislació bàsica estatal, essent 
la seva aprovació una competència indelegable del Ple (art. 22.2.i) i 4 LBRL. 
 
L’art. 4.2 del RD. 861/1986, estableix que la modificació del complement específic 
exigirà amb caràcter previ, que per la Corporació s’efectuï una valoració del lloc de 
treball, atenen a les circumstàncies expressades en el núm. 1 d’aquest article, és a 
dir: especial dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o 
penositat, podent considerar-se conjuntament dos o més de les condicions particulars 
esmentades. 
 
L’art. 33 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, que aprova el text refós dels 
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, estableix que per poder 
donar a cada lloc de treball el seu nivell, cal que abans se’n faci la corresponent 
valoració. 
 
Consideracions 
 
A la vista que les funcions dutes a terme per les persones que ocupen aquests llocs de 
treball ses poden assimilar en part a les del lloc de treball d’auxiliar administratiu/va, 
essent la puntuació del 2007 de 160 punts, es proposa que la puntuació s’elevi a la 
mateixa puntuació que el lloc de treball de notificador/a, amb una puntuació de 142 i 
d’acord amb el següent.  
 



Competència
Solució de 

Problemes
Responsabilitat Penalitat Riscos Possibles

Lloc de treball A11 A12 A2 A3
T o tal 

A
B1 B2

T o tal 

B
C1 C3

T o tal 

C
T o tal C F D1 D2 D3

T o tal 

D
E

T o tal 

E

T o tal 

C T
TOTA L

Conserge-Recepcionista Serveis a la Persona 2 2 1 1 100 1 2 17 1 2 25 142 142

Conserge-Recepcionista OAC 2 2 1 1 100 1 2 17 1 2 25 142 142  
 
Aquesta nova valoració suposaria l’adequació del complement específic als 8.545,10 € 
cadascun dels llocs de treball. 
 
Adequar el complement específic de Cap Àrea de Qualitat de vida, passant de 
21.334,50 a 24.786,33 €, per tal d’assimilar en part el complement de productivitat 
establert per Resolució d’Alcaldia 2850/2019, de data 07.11.2019, i no reduir la 
retribució del lloc de treball respecte al que s’anava retribuint anteriorment. 
 
Informe del tècnic de Recursos Humans de data 25.03.2021, en relació a la valoració 
dels 4 llocs de treball. 
 
Acords de la Comissió de la Valoració de llocs de treball, i posterior aprovació en Mesa 
de Negociació de data 25.03.2021. 
 
Informe de la Intervenció municipal de data 25.03.2021. 
 
Nota de conformitat del Secretari, de data 26.03.2021, a l’informe del tècnic de 
Recursos Humans de data 25.03.2021. 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 8 d’abril de 2021. 

Vista la proposta d’Alcaldia, de data 26 de  març de 2021, el Ple de l’Ajuntament, 
per assentiment dels disset membres presents, acorda:  

 
Primer. Aprovar la puntuació feta per la Comissió de Valoració en data 25.03.2021 
fent ús de la capacitat excepcional d’efectuar adequacions retributives, dels següents 
llocs de treball:  
 
 Competència

Solució de 

Problemes
Responsabilitat Penalitat Riscos Possibles

Lloc de treball A11 A12 A2 A3
T o tal 

A
B1 B2

T o tal 

B
C1 C3

T o tal 

C
T o tal C F D1 D2 D3

T o tal 

D
E

T o tal 

E

T o tal 

C T
TOTA L

Conserge-Recepcionista Serveis a la Persona 2 2 1 1 100 1 2 17 1 2 25 142 142

Conserge-Recepcionista OAC 2 2 1 1 100 1 2 17 1 2 25 142 142  
 
Segon. Modificar el complement específic assignats als llocs de treball a dalt 
relacionats, a un import anual de 8.545,10 € bruts anuals. 
 
Tercer. Modificar el complement específic assignat al lloc de treball de Cap d’Àrea de 
qualitat de vida, a un import anual de 24.786,33 € bruts anuals. 
 
Quart. Modificar la Relació de Llocs de Treball pel que fa als complements específics 
dels llocs de treball que es modifiquen.  
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Cinquè. Notificar els presents acords a la representació sindical de l’Ajuntament, a 
l’àrea de Serveis Econòmics i a les persones que ocupen els llocs de treball 
relacionats a l’acord primer.  
 
 10. - Aprovació de l'Inventari de Bens i Drets Municipals, a 31.12.2019, exp. 
B4102021000001. 
 
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=20210415&punto=10 
 
Vist el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de Patrimoni 
dels Ens Locals de Catalunya, on en el seu article 100 es determina l’obligació dels 
ens locals de dur un inventari general, per consolidar íntegrament, mitjançant els 
epígrafs i subepígrafs, els béns, drets i obligacions de l’ens local. 
 
Així mateix, l’article 102 del referit reglament, disposa que l’inventari ha de ser un 
instrument d’actualització contínua, sens perjudici de la seva rectificació o 
comprovació. Anualment s’ha de procedir a la seva rectificació (art. 103) i aprovació 
per part del Ple de l’Ajuntament (art. 105). 
 
L’article 105.3 del referit reglament disposa que l’inventari general ha de ser autoritzat 
pel secretari de l’Ajuntament, amb el vist-i-plau del seu alcalde - president. Una còpia 
d’aquest, amb les seves rectificacions, s’ha de lliurar al Departament de Governació de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de 07.03.2019 i de 09.05.2019, d’aprovació de la 
modificació de l’ Inventari de Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Malgrat de 
Mar, respectivament, a 31.12.2018 i l’acord 30.05.2019. 
 
Vistes les gestions realitzades per a la rectificació de l’ inventari de béns, a 31 de 
desembre de 2019 Així com les tasques realitzades de comprovació, investigació i 
recerca de dades per a la determinació de l’ inventari municipal, a la referida data. 
 
Així, l’inventari de béns de l’Ajuntament, en base al que s’aprovà a la data referida, cal 
tenir present les següents modificacions, en cadascun dels següents epígrafs: 
 
IMMOBLES. ÚS PÚBLIC. Epígraf 1.1.a) 
 
Cal tenir present l’aplicació de l’amortització anual d’un 2% lineal de l’obra o de la 
construcció, aplicat a la inversió o cost inicial de l’obra.   
 
A més cal tenir present el següent: 
 

.- MODIFICACIÓ de la finca núm. 20. Plaça del Pavelló Polisportiu “Germans 
Margall” obres de tancat perimetral de la zona al costat de pavelló”, per part de 
les empresa JOSEP HERNÁNDEZ MACHADO, per un import de 14.323 €. El 
valor total de l’immoble es de 457.322,57 €. 
 
.- MODIFICACIÓ de la finca núm. 82. Ampliació de la Pl. Catalunya. Durant 
l’exercici 2018 s’adjudicaren (i es recepcionaren al 2019) les obres “Millores de 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210415&punto=10


la Pl. Catalunya a favor de l’empresa MOIX Serveis i Obres, SL, per un import 
de 34.726,85 €. L’import total de l’immoble és de 67.032,66 €. 
 
.- MODIFICACIÓ de la fina núm. 91. Plaça de la Torre de Ca l’Arnau. Durant 
l’exercici 2019 s’adjudicaren les obres les obres de remodelació de la plaça a 
favor de l’empresa MIQUEL MOLAS PUIGFERRER, per un import d’execució 
de 46.966,15 €. S’assigna un valor total de 134.546,81 €. 
 
.- ALTA de la fina núm. 275. ARRENJAMENTDE DIVERSES VORERES ALS 
SEGÜENTS VIALS MUNICIPALS: Final del C. Llibertat amb C. Sant Pere, 
Carrer del Carme (entre el Camí Nou i el C. d’en Blanch i el C. Blanch (entre el 
C. Carme i el C. Ramon Turró) Executades per l’empresa Obres i Paviments 
BROSSA, SA, per un import d’execució de 36.713,19 €., que és l’import de la 
seva valoració 
 
.- ALTA de la fina núm. 276. Aparcament davant de la Pista polivalent. Prové 
de la fitza núm. 8 de l’epígraf núm. 1.1 Patrimoni Municipal del sòl, (d’on ha 
causat baixa). Té una superfície de 3.370,30 m2 (1.692901,69 m2). Durant 
l’exercici 2019 (JGL de 19.02.2019) s’han adjudicat a l’empresa Obres i 
Paviments BROSSA, SA, les obres de condicionament per a un aparcament, 
per un import de 41.665,14 €. S’assigna el valor total de 1.734.566,83 €. 
 
.- ALTA de la fina núm. 277. Urbanització de l’Av. Mediterrània i connexió amb 
C. Sant Elm. En data 07.08.2019 es recepcionaren les obres de referència, 
executades per l’empresa COPCISA, SA, per un import d’1.305.112,93 €, que 
és l’import de la seva valoració. 
 
 

 
 
IMMOBLES. PATRIMONIAL. Epígraf 3.1.A) 
 
  
IMMOBLES. PATRIMONIAL. Epígraf 1.2.A) 
 
Durant l’exercici 2019 no hi ha hagut cap modificació. Sols cal tenir present l’aplicació 
de l’amortització anual d’un 2% lineal de l’obra o de la construcció, aplicat a la inversió 
o cost inicia dels dos pisos. 
 
 
 
IMMOBLES. SERVEI PÚBLIC. Epígraf 1.2.a) 
 
 
IMMOBLES. SERVEI PÚBLIC. Epígraf 1.2.A) 
 
Cal tenir present l’aplicació de l’amortització anual d’un 2% lineal de l’obra o de la 
construcció, de les finques que composen el present epígraf.  
 
A més cal tenir present les següents: 

 

La valoració total dels béns Epígraf 1.1.- Ús Públic. Immobles, a 31.12.2019  és de 
38.671.470,56 €. 
 

La valoració total dels béns Epígraf 3.1.A.- Immobles. Patrimonial, a 31.12.2019 és de 
5.195.491,37 €. 
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MODIFICACIÓ de la finca núm. 5  - Cementiri municipal. Per Acord de la 
Junta de Govern Local de 28.12.2018 adjudicà les obres incloses a la memòria 
valorada “Substitució de nínxols al cementiri municipal, 2ª Fase, a favor de 
l’empresa CONSTE 3.0, SL, per in import de 63.771,11 €, amb l’IVA inclòs, que 
foren recepcionades a l’exercici 2019. Es valora  l’immoble en  1.041.342,18 
€. 
 
MODIFICACIÓ de la finca núm. 6  - CEIP Marià Cubí. Durant l’exercici 2019, 
s’han executat l’arranjament i reforç del sostre del gimnàs del CEIP Cubí, per 
l’empresa COPEGAM, SL (11.493,11 €) i substitució del paviment d’aquest 
(9.473 €). Es valora l’immoble en 1.440.044,31 €. 
 
ALTA del a finca núm. 43.- Pista polivalent. De la finca núm. 8 de l’epígraf 1,1. 
Patrimoni Municipal del Sòl (en que causa baixa), es crea la fitxa núm. 43 de 
l’epígraf 1.2.A. El solar té una superfície de 2.601,68 m2 (1.306.823,86 €). Per 
Decret d’Alcaldia 2991/2018, de 16.11.2018 s’adjudicà les obres incloses al 
projecte “Construcció d’una Pista polivalent” a favor de l’empresa M i J GRUAS, 
SA, per un import de 725.113,97 €. Aquestes obres es van recepcionar en data 
09.05.2019. Per acord de la Junta de Govern de 21.11.2019 s’aprovà l’import 
d’execució de les obres de referència, per  un import de 715.650,37 €. Es 
valora l’immoble en 2.022.474,23 € 
 
 

 
 
 
 
 
VEHICLES. SERVEI PÚBLIC. Epígraf 1.2.a) 
 
Cal tenir present, per l’anàlisi de les valoracions, l’aplicació de l’amortització anual i 
lineal sobre el preu de compra (o d’inversió), de conformitat amb els criteris 
comptables o barem d’amortitzacions que estableix el RD 537/97, i que és del 20% 
anual.  
 
Cal tenir present, a més les següents variacions: 

 
ALTA del vehicle 67/17: Vehicle RENAULT MEGANE SCENIC, matrícula 
6555JDT, adscrit a la Policia Local. S’ha adquirit a l’empresa Alphabet España 
Fleet Management, SA, quota final (o opció compra de l’empresa de leasing), 
per un preu de 8.299,96 €. 
 
 
 
 

 
 
MOBILIARI. SERVEI PÚBLIC. Epígraf 1.2.a) 
 
Per a l’aprovació del mobiliari. Servei Públic, i atès a la pandèmia vírica. Es reprodueix 
el mateix valor, que el que es fixà amb efectes a 03.04.2019 

La valoració total dels béns Epígraf 1.2,A.- Servei Públic. Vehicles, a 31.12.2019 és de 
69.093,09€. 
 

La valoració total dels béns Epígraf 1.2,A.- Servei Públic. Immobles, a 31.12.2019 és de 
26.193.235,72 €. 
 



 
 
 
 
 
PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL. Epígraf PMS 
 
Durant l’exercici 2019 cal tenir present les següents modificacions: 
 

BAIXA de la finca núm. 8. Parcel·la del PA-9 (cessió del 10% d’aprofitament 
mitjà, de 5.180 m2, Amb un valor de 1.040.356,75 €. La baixa d’aquesta finca 
ha donat l’alta a la finca núm. 43 (aparcament davant la Pista polivalent) de 
l’epígraf 1.2 A Immobles Servei pública i la finca núm. 276 (Pista Polivalent) de 
l’epígraf 1.1 Immobles Ús Públic. 

 
 
 
 
DRETS REALS. Epígraf 3.2 
 
En el cas que els drets es constitueixin sobre terrenys sense construcció no s’aplica el 
criteri d’amortització comptable. En cas contrari caldrà aplicar-hi el 2% (expedients 
núm. 19 a 14) sobre la valoració del dret constituït sobre l’actiu (construcció).  
 
Durant l’exercici 2019 no hi ha hagut cap modificació. 
 
 
 
 
 
CRÈDITS I DRETS DE CARÀCTER PERSONAL. Epígraf 3.6 
 
Durant l’exercici 2019 no hi ha hagut cap modificació. 
 
 
 
 
 
 
BÉNS I DRET REVERTIBLES. Epígraf 4 
 
Finques núm. 1 i núm. 2 (Terrenys i/o immobles on s’ubiquen el CAP amb un valor de 
155.231,43 €  i  Institut d’Ensenyament Secundari, amb un valor de 351.630,64 €). 
 
.- Instal·lacions mancomunades de transvasament de deixalles (Finca núm. 3) S’ 
aplica una amortització del 2% anual, des de la data de construcció (1.997) i pel valor 
de la construcció (359.445,09 €), se li assigna un valor, a  31.12.2019 de 201.568,93 €. 
  

 

 

La valoració total dels Drets Reals, a 31.12.2019 és d’1.060.362,71 €. 

La valoració total dels béns  Epígraf 4.- Béns i Drets reversibles, a 31.12.2019 és  de 
708.430,83 €. 
 

La valoració total del Patrimoni Municipal del Sòl, a 31.12.2019 és de 2.051.522,99 €. 
 

La valoració total dels béns Epígraf 3.6.- Crèdits i Drets de caràcter Personal, a 
31.12.2019 és de 1.204.958,45 €. 
 

La valoració total dels béns Epígraf 1.2,A.- Servei Públic. Mobiliari a 31.12.2019 és de 
3.977.970 € 
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PASSIU. Epígraf 5 

 
D’acord amb l’informe d’intervenció de fons, el deute financer (passiu o capital a 
amortitzar a favor d’entitats de crèdit), en data 31.12.2019 a causa d’operacions 
financeres a llarg termini, en general de préstecs i crèdits és de 500.534,36 € . Del 
deute pendent a 31.12.2018 (1.416.553,23 €), durant l’anualitat 2019 s’ha amortitzat 
un capital de 916.018,87 €, a més del pagament de 18.732,73 € pel concepte 
d’interessos. Sense que s’hagi incrementat amb un nou augment del crèdit. 
  
S’ha inclòs dins d’aquest apartat el deute a favor de l’empresa Hermanos Alum, SL, 
que fins la present minvava l’import de la finca núm. 34 de l’epígraf 1.2. –Immobles. 
Servei Públic (anteriorment descrit). El deute principal (generat per a la construcció 
d’una nau industrial a Can Palalina) era de 530.084,13 €. El deute pendent a 
31.12.2019 és  de 161.743,66 €  
 
A més, hi ha el reintegrament de l’import corresponent de la Participació dels Tributs 
de l’Estat de l’exercici 2008, per un import, a 31.12.2019, de 66.859,31 dels quals se 
n’amortitzen 33.429,60 €. La Participació dels Tributs de l’Estat de l’exercici 2009, per 
un import a 31.12.2019 de 164.555,57 €, dels quals se n’amortitzen 82.278,00 €. La 
Participació dels tributs de l’Estat de l’exercici 2017, per un import a 31.12.2019 de 
52.270,89 €, dels quals s’amortitzen 96.167,43. Així s’estableix un deute total a 
31.12.2019 de 283.685,77 €. 
 
 
 

OBLIGACIONS DE CARÀCTER PERSONAL. Epígraf 5.4 

 
Es detallen els contractes d’arrendament vigents a 31.12.2019, en que l’Ajuntament 
actua com a ARRENDATARI, amb l’IVA inclòs: 
 

.- Arrendament local C. Passada, 44-46, propietat del BISBAT DE GIRONA. Un 
preu anual de 1.931,89 €. 
 
.- A partir de l’01.01.2015 l’Ajuntament s’ha subrogat en la posició d’arrendatari 
en el lloguer del Jutjat de Pau, a l’immoble del C. Blanch, núm. 4, propietat de 
MONT-INVERSIONS, SA. Per a l’exercici 2019, el preu anual és de 16.642,44 
€, amb l’IVA inclòs 
 
.- Per acord de la Junta de Govern Local, de 21.03.2017 s’aprovà el lloguer del 
local situat a la plaça de l’Àncora, núm. 2, per un import mensual 917,58 € 
mensuals, amb l’IVA inclòs. Per a l’exercici 2019, un total d’ 11.010,95 €, amb 
l’IVA inclòs. 
 
.- Per acord de la Junta de Govern Local, de 14.02.2017 s’acordla 
l’arrendament del local situat al Polígon Industrial de Can Patalina, amb 
l’empresa ATRIUM, Gestión y Asesoría Empresarial, SL, pel període de quatre 
anys (i amb efectes a 04.07.2018). L’import de les mensualitats és de 1.100 € 
(1.331 €, amb l’IVA). Durant l’exercici 2019 un total de 15.972 €, amb l’IVA 
inclòs 
 

La valoració total del Passiu (Epígraf 5), a 31.12.2019 és de 945.963,79 €. 
 



.- Arrendament de 1,5261 Ha de terreny agrícola, pel desenvolupament del 
cicle formatiu de Grau Mitjà, a favor del Sr. Nicolau Mora Privar (34,375%) i del 
Sr. Josep Aymerich Casajuana (65,625 %), per un import anual de 1.600 €. 
 
.- Arrendament del local del C. Indústrial núm. 47-53, pel Banc d’aliments, a 
favor del Sr. Antonio Aubanell Pou (50%) i de la Sra. Elena Cama Francolí 
(50%), per un import anual d’ 11.616 €, amb l’IVA inclòs. 
 
.- L’Ajuntament, com a arrendador  té arrendat a favor de la 
MANCOMUNITAT DE L’ALT MARESME PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 
SÒLIDS URBANS I DEL MEDI AMBIENT, amb una superfície de 1.323,50 i per 
una renda anual, durant l’exercici 2019, a favor de l’Ajuntament d’11.231 € 
(*) 
 
 

 
 

  
 
Vistes les fitxes explicitades i degudament valorades, tant de la part actiu de l’Inventari 
municipal (Ús públic, Servei Públic –tant en els Immobles, vehicles i mobiliari -, 
Patrimonial, béns Revertibles, Drets Reals, Crèdits i Drets de caràcter personal, així 
com del Passiu total de l’Inventari (integrat pel passiu i les obligacions de caràcter 
personal), a 31.12.2019. 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 8 d’abril de 2021. 

Vista la proposta d’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per assentiment dels disset 
membres presents, acorda:  

Primer. Aprovar la modificació de l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar, referent a 31 de desembre de 2019 d’acord amb el contingut de 
l’article 103 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, així com els articles 199 i següents del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la refosa de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
 
El resum dels epígrafs de l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament, a 31.12.2019, és 
el següent (s’estableix la comparativa amb els imports a 31.12.2018): 
 

La valoració total de les Obligacions Personals (Epígraf 5.4), a 31.12.2019 és de 58.755,28 
€ - 11.231 € = 47.524,28 € 
 =  
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31/12/2019 31/12/2018 VARIACIÓ %

EPÍGRAFS

Immobles. Ús Públic 38.671.470,56 €  36.205.438,33 € 2.466.032,23 6,38%

Immobles Patrimonial 5.195.491,37 €    5.215.606,85 €   -20.115,48 -0,39%

Immobles. Servei Públic 26.193.235,72 €  24.642.152,73 € 1.551.082,99 5,92%

Vehicles. Servei Públic 69.093,09 €        55.468,28 €       13.624,81 19,72%

Mobiliari. Servei Públic 3.977.970,00 €    3.977.970,00 €   0,00 0,00%

Patrimoni Municipal del Sòl 2.051.522,99 €    3.091.879,74 €   -1.040.356,75 -

Drets Reals 1.060.362,71 €    1.087.912,78 €   -27.550,07 -2,60%

Crèdits i drets personals 1.204.958,45 €    1.204.958,45 €   0,00 -

TOTAL ACTIU 78.424.104,89 €  75.481.387,16 € 2.942.717,73 3,75%  
 

31/12/2019 31/12/2018 VARIACIÓ %

Drets revertibles

Béns revertibles 708.430,83 €      715.629,72 €      -7.198,89 -1,02%

TOTAL 708.430,83 €      715.629,72 €      -7.198,89  
 

31/12/2019 31/12/2018 VARIACIÓ %

PASSIU

Prèstecs i crèdits 945.963,79 1.948.061,69 -1.002.097,90 -51,44%

Obligacions de caràcter personal 47.524,28 47.940,03 -415,75 -0,87%

TOTAL 993.488,07 €      1.996.001,72 €   1.002.513,65 €-   
31/12/2019 31/12/2018 VARIACIÓ %

PATRIMONI NET

PN I (Actiu + B. Revertibles - Passiu) 78.139.047,65 €  74.201.015,16 € 3.938.032,49 5,04%

PN II (Actiu - Passiu) 77.430.616,82 €  73.485.385,44 € 3.945.231,38 5,10%
 

 
Segon. Notificar el present acord al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb l’article 105 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de 
Catalunya. 
 
Tercer. Donar la preceptiva publicació, segons l’article 11.2 de la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
11. - Resolucions dictades per l'Alcaldia de la 568 a 900/2021. 
 
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=20210415&punto=11 
 
 
 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210415&punto=11


12. - 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=20210415&punto=12 
 
13. - Moció presentada per la Regidoria de Cooperació i Solidaritat, relativa a 
implementar de manera urgent mesures que permetin un accés universal a les 
vacunes COVID-19. 
 
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=20210415&punto=13 
 
La pandèmia de la COVID-19 ha causat més de 2.500.000 morts i ha afectat més de 
110 milions de persones arreu del món. Estem doncs, davant d’un problema global i 
una crisi de salut pública mundial. Però no és menys cert que el seus efectes 
destructius han tingut, tenen i tindran una incidència desigual: els països empobrits, 
amb estructures sanitàries febles i escassa o nul·la capacitat d’invertir recursos propis 
en l’adquisició de les vacunes els posa en una situació d’extrema vulnerabilitat. Al 
mateix temps són aquests països els que mostren uns índex de vacunació més baixos, 
i molts d’ells encara no han rebut ni una sola vacuna. 
 
L’accés a les vacunes és doncs un objectiu inajornable, tal i com reconeix l’OMS 
(Organització Mundial de la Salut): “la immunització generalitzada contra COVID-19 és 
un bé públic global per a la salut, per a prevenir, contenir i aturar la seva transmissió”. 
En paraules del seu Director General  Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus “No es tracta 
només de derrotar a la COVID-19 mèdicament. La realitat per a milions de persones 
és que aquesta pandèmia ha paralitzat el mercat laboral i ha fet encara més difícil 
portar el menjar a taula. El desenvolupament i l’educació dels nens s’ha estancat. 
Aquests efectes són tan greus com la pròpia pandèmia i una raó més perquè, 
mitjançant la vacunació i altres eines sanitàries, ens recuperem junts.” 
 
Tot i que la Unió Europea i la Comissió Europea han emprès algunes accions en 
aquest sentit (mecanisme COVAX, forta inversió en investigació, contractes amb 
diferents empreses…) no s’arriba a donar una resposta global per la seva limitació pel 
que fa al seu abast geogràfic  i pels dubtes que la mateixa Comissió Europea ha 
expressat sobre el comportament de la indústria farmacèutica. 
 
Així doncs la situació actual reflecteix un sistema condicionat pel mercat, molt sensible 
als interessos econòmics i on els Estats i la Comissió Europea tenen poca capacitat 
d’actuació en defensa de la ciutadania i la salut pública. 
 
Aquesta és la crisi més gran de les nostres vides i ens hem d’assegurar que cap país 
quedi enrere .... si no és ara, quan? 
 

Vista la moció de la regidoria de Cooperació i Solidaritat, el Ple de l’Ajuntament, 
per assentiment dels disset membres presents, acorda:  

 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210415&punto=12
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210415&punto=13
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Primer. Proclamar com a valor prioritari la salut pública, posant per damunt de 
qualsevol altra consideració la vida de les persones. En aquests moments l’equitat 
vacunacional ha d’esdevenir un objectiu inajornable de les polítiques sanitàries arreu. 
 
Segon. Instar al Govern de l’Estat Espanyol a revisar la seva posició sobre la proposta 
de suspensió temporal dels drets de propietat intel·lectual del coneixement aplicable 
per combatre la pandèmia de COVID-19, i que promogui un canvi de postura per part 
de la Comissió Europea i la resta d’estats de la Unió Europea, per tal de facilitat 
l’accés a les vacunes als estats amb ingressos baixos i mitjans/baixos. 
 
Tercer. Instar al Govern de l’Estat Espanyol perquè exigeixi total transparència en els 
contractes firmats entre la Comissió Europea i les indústries farmacèutiques, així com 
l’accés equitatiu a vacunes, medicaments i diagnòstics. 
 
Quart. Instar al Govern de l’Estat Espanyol perquè la Comissió Europea  apliqui, 
arribat el cas, l’article 122 del Tractat de Funcionament de la UE (TFUE), per adoptar 
mesures excepcionals com la suspensió de patents i es produeixi la transferència de 
tecnologia necessària per ampliar la producció de vacunes. 
 
Cinquè. Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, la Delegació del 
Govern a Catalunya, entitats municipalistes i al Fons Català de Cooperació. 
  
14. - Moció presentada pel GPM ERC relativa a incentivar la implantació de les 
instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica, exp. 
A1302021000005. 
 
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=20210415&punto=14 
 
El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) fundat en 1988,ha 
publicat cinc informes que confirmen l’evidència dels canvis en el clima i la seva 
correlació directa amb l’activitat humana. En ell es conclou que l’origen de 
l’escalfament global i del consegüent canvi climàtic, és avui inqüestionable i és 
fonamentalment antròpic, amb un rang de probabilitats superior al 95%. La seva causa 
principal és, essencialment, les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) 
provocats per l’ús de combustibles fòssils i el canvi en els usos del sòl i l’agricultura. 
 
La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic determina que les mesures que 
s'adoptin en matèria d'energia han d'anar encaminades a la transició energètica cap a 
un model 100% renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de 
gasos amb efecte d'hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic 
català i garanteixi el dret a l'accés a l'energia com a bé comú, i concretament han 
d'anar encaminades, entre altres objectius a impulsar un model energètic en què el 
consum de combustibles fòssils tendeixi a ser nul, per tal que el 2030 es pugui assolir 
el 50% de participació de les energies renovables en el sistema elèctric català per a 
poder arribar al 100% de renovables el 2050.  
 
Aquesta llei reconeix que els ens locals són corresponsables en l’assoliment de les 
finalitats identificades i afirma també la necessitat d’adoptar mesures de caràcter 
normatiu que afavoreixin l’autoconsum energètic a partir d’energies renovables. 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210415&punto=14


 
El “Pla d’Acció per a l’energia sostenible i el clima del municipi de Malgrat de Mar”, 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 19-10-2017 preveu, com una línia d’acció, la 
incentivació de les instal·lacions de producció elèctrica autònoma amb energia 
fotovoltaica al sector privat (domèstic i d’activitats econòmiques). També detecta que 
el municipi compta amb un parc d’habitatges on predomina la tipologia unifamiliar (els 
edificis amb 1 o 2 habitatges representen tres quartes parts del parc) la qual cosa pot 
afavorir la implantació d’energies renovables per a l’autoconsum. No obstant, fins a la 
data d’avui ha sigut molt escassa la resposta ciutadana en aquest sentit, per la qual 
cosa, és necessari fer accions que incentivin als veïns/es  a implantar aquestes 
instal·lacions 

El grup de treball d’Administracions Locals de la Taula d’impuls a l’autoconsum 
fotovoltaic a Catalunya, promoguda per l’Institut Català d'Energia, ha aprovat un model 
d’ordenança municipal per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb 
energia solar fotovoltaica. 

Aquest model d’ordenança estableix una regulació d’àmbit municipal que promou i 
incentiva la implantació de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar 
fotovoltaica i està disponible per a tots els ajuntaments de Catalunya, que poden 
adoptar-la.   

En una primera part d’aquesta ordenança, es defineix el règim d’intervenció 
administrativa municipal per a les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar 
fotovoltaica, establint claredat i simplificació en els tràmits. Es proposa, de forma 
general, un règim de comunicació prèvia que permet executar les instal·lacions des del 
mateix moment de presentació de la documentació. 

En una segona part, s’estableixen bonificacions fiscals per a les instal·lacions 
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica, concretament en l’Impost sobre Béns 
Immobles i en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, com a mesures 
efectives de promoció que incentiven aquestes instal·lacions.  

http://icaen.gencat.cat/web/.content/20_Energia/24_usos_energia/03_mon_local/05_au
toconsum_fotovoltaic/arxius/OrdenancaMunicipal_AmbAnnexes.pdf 

L’Ajuntament de Malgrat de Mar ja ha resolt , per Decret d’Alcaldia 2019/1275, iniciar 
els tràmits per aprovar una Ordenança municipal per a la promoció de les instal·lacions 
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en l’àmbit municipal, tant a nivell 
domèstic com d’activitats econòmiques. En aquest sentit, en compliment de l’art. 133 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, es publicà la consulta prèvia a l’aprovació de 
l’ordenança per tal de recollir l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més 
representatives potencialment afectades per la futura norma.  
 
Atès que han passat gairebé dos anys sense avançar en  el procediment, el  Grup 
Municipal ERC-AM, compromès en la lluita contra el canvi climàtic, està decidit a 
impulsar mecanismes, com és aquesta ordenança, en favor de la necessària transició 
energètica, que superin aquest model contaminant i s’allunyin del sistema fortament 
especulatiu actual. Estem convençuts que, a banda d’un compromís ferm i sòlid per 
part de la ciutadania, es requereixen  mesures públiques que ho facilitin i incentivin. 
 
Atesos els motius exposats, el Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya a 
l'Ajuntament de Malgrat de Mar, proposa al Ple l'adopció dels següents                                                                      
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ACORDS 
 
Primer. La creació, de manera immediata, de la Comissió d’Estudi necessària per 
l’anàlisi, si s’escau,  de les propostes sorgides en el període de consulta prèvia i per la 
redacció de la proposta d'ordenança que s’elevarà al Ple Municipal. 
 
Segon. La  Comissió d’Estudi estarà integrada, com a mínim, per tècnics municipals i 
responsables polítics de tots els Grups Municipals del consistori. 
 
Tercer. Elevar, com a molt tard, al ple ordinari del juny del 2021 l’aprovació inicial de 
l’ordenança municipal per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb 
energia solar fotovoltaica. 
 
Quart. Comunicar aquests acords a l’Institut Català de l’Energia. 
 
Cinquè.  Fer públics aquests acords als mitjans de comunicació de titularitat municipal. 
 
Vista la moció presentada pel GMP ERC, de data 8 d’abril 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. 

 
15. - 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=20210415&punto=15 
 
 
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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