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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 10 de juny de 2021
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.05 a 21.40 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

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

GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA – MALGRAT ENS MOU (JXCAT
MEM)
Sr. Jofre Serret Ballart
Sra. Lurdes Borrell Arigós
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA (CUP MALGRAT DE MAR – AMUNT)
Sr. Enric Zaldo Aubanell
Amb l’assistència de la secretària accidental la Sra. MªJosé Ulla Fernández, que dóna
fe de l’acte, de l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras i del director general, Sr.
Víctor Martínez del Rey.
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Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels
assumptes inclosos en el següent,
Ordre del dia
1)

PART RESOLUTIVA

1. - Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data
13 de maig de 2021.
Dictamens
2.- Aprovació de la modificació del POUM per a l'establiment de la xarxa de camins en
sòl no urbanitzable al Pla de Grau de Malgrat de Mar, exp. G2102021000002.
3.- Adjudicació del contracte per la prestació del servei de Neteja Viària i de les
Platges de Malgrat de Mar per 8 anualitats, exp. B3202018000046.
4.- Aprovació de les Bases Reguladores Específiques de la Subvenció de l’IBI per a
persones d’escassa capacitat econòmica, exp. B2202021000032.
5.- Aprovació del Conveni de col·laboració i delegació de competències entre el
Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, per al
desenvolupament del projecte La ruta de la Guerra Civil al Maresme, cofinançat pels
Plans de foment territorial del turisme 2019 de la Generalitat de Catalunya, exp.
B1302021000016.
2)

PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

Control i seguiment del govern municipal

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

6.- Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 1327/2021 a la 1690/2021.
7.-Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori.
8.- Moció del Grups Polítics Municipals de l’Ajuntament a favor de la declaració
institucional per l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer per
part dels Estats Units d’Amèrica contra Cuba, exp. A1302021000008.
9.- Precs i preguntes.
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Desenvolupament de la sessió
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210610
Es fa un minut de silenci.
Es fa lectura del següent manifest:
Coincidint amb la 73a commemoració de Nakba, l’èxode forçat del Poble palestí a
conseqüència de la creació de l’Estat d’Israel el 1948, hem de lamentar l’inici d’una
nova escalada del conflicte entre les dues parts.
Les hostilitats tenen el seu origen en al resposta policial israeliana a les protestes de
ciutadans palestins per evitar el desnonament de vuit famílies palestines a Jerusalem
Est i entregar les seves terres a colons israelians, una amenaça sota la qual viuen més de
dues-centes famílies. La repressió israeliana als aldarulls va ar ribar fins a l'interior de la
Mesquita d'Al Aqsa, el tercer lloc més sagrat de l'Islam, i els enfrontaments es van
traslladar a la Franja de Gaza quan el govern de Hamàs va iniciar el llançament de coets a
territori israelià en no complir-se el seu ultimàtum de replegament de les forces de
seguretat. Israel, per la seva banda, va respondre bombardejant la Franja.

Els enfrontaments s’han allargat i intensificat considerablement durant els darrers dies
i fins al moment han provocat més d’un centenar de morts, dels quals una trentena són
infants, i més de vuit-cents ferits, tots majoritàriament ciutadans palestins, fruit de
l’intercanvi de bombes des de terra i aire a la frontera de la Franja de Gaza.
Malauradament, un cop més constatem com la població civil és la principal víctima de
la manca de vies de diàleg per avançar cap a la pau.
Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament denunciem la violència empr esa
per l’exèrcit israelià i les milícies de Hamàs i exigim el respecte dels Drets Humans i el Dret
Internacional, així com l'aplicació efectiva de les diverses resolucions de les Nacions
Unides emeses reiteradament amb l'objectiu d'establir la pau a la regió.

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

Com a representants del municipalisme solidari català ens sumem a la demanda de la
comunitat internacional d'iniciar un procés de mediació per aturar l'actual nou espiral de
violència així com per reprendre el procés de pau, tal com ha proposat el Secretari General
de les Nacions Unides, António Gutierres.
Considerem que aquest procés fa necessària la fi de la violència estructural de l'Estat
d'Israel a la Franja de Gaza. El reconeixement del dret al retorn dels refugiats palestins, en
el marc de les diferents resolucions de les NNUU hauria de ser un primer pas cap a una
veritable política de pau i coexistència pacífica.
Així mateix, des del municipalisme solidari ens comprometem a restringir la compra de
béns i serveis a empreses que operen a territoris ocupats. De la mateixa manera, ens
afegim a les crides de la societat civil que demanen l'embargament de la venda d'armes a
Israel per part de l'Estat espanyol.

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA PLE

Àrea de Serveis Generals

PLE2021000006

Codi Segur de Verificació: 730f6d7a-3d16-48da-b044-658fa1e2a92f
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081108_2021_6942717
Data d'impressió: 27/08/2021 14:54:01
Pàgina 4 de 30

SIGNATURES

Ì730f6d7a-3d16-48da-b044-658fa1e2a92f|Î

DOCUMENT

1.- CPISR-1 C MARIA JOSÉ ULLA FERNANDEZ, 18/08/2021 11:13
2.- JOAN MERCADER CARBÓ - (TCAT), 19/08/2021 08:40

1. - Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de
data 13 maig 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=20210610&punto=1
2. - Aprovació de la modificació del POUM per a l'establiment de la xarxa de
camins en sòl no urbanitzable al Pla de Grau de Malgrat de Mar, exp.
G2102021000002.
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=20210610&punto=2
Antecedents
En data 26-5-2021 (RE10516), el Sr. Ricard Casademont ha presentat el document
urbanístic i ambiental de l’Avanç de la Modificació puntual del POUM per a
l’establiment de la xarxa de camins en sòl no urbanitzable al Pla de Grau que li va ser
encarregada.
Consideracions jurídiques
En data 27-5-2021, la tècnica de medi ambient ha emès informe que en la seva part
essencial diu:
“El planejament vigent estableix una estructura bàsica de camins en l’àmbit d’estudi i
impossibilita l’obertura de camins que no estiguin en el Pla d’ordenació urbanística
municipal.
Aquest treball proposa la modifica de l’article 188 del POUM per tal de possibilitar
l’obertura de nous camins amb el corresponent pla especial per analitzar la
funcionalitat de la xarxa. Els objectius de la modificació són:

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

-

-

-

Consolidar i millorar la xarxa de camins del Pla de Grau, d’acord amb la unitat
de paisatge “Baixa Tordera” del Catàleg de paisatge de La Regió Metropolitana
de Barcelona, i recolzant-se, en tot el que sigui possible la xarxa existent
(definida en el POUM).
Establir una estructura viària en sòl no urbanitzable que garanteixi
l’accessibilitat a les explotacions agrícoles i als establiments de càmping,
evitant el pas pel front de costa en el tram sotmès a l’acció dels temporals
marítims.
Establir un model de xarxa que garanteixi la mínima ocupació dels sòls
d’activitat agrària.
Protegir i preservar l’espai d’interès mediambiental i paisatgístic del Delta de La
Tordera així com el litoral marítim (reubicant els serveis urbans, impossibilitant
l’accés rodat, reduint la contaminació ambiental).
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El Document Urbanístic consta dels següents apartats:
-

Memòria
Alternatives d’Ordenació
Resum comprensiu de la MPGO
Normativa
Plànols
Document Ambiental Estratègic

Respecte les alternatives, l’empresa redactora presenta tres propostes:






Alternativa 0. Reposició del camí de la Pomereda.
Aquesta alternativa tindria l’objectiu de reconstruir la xarxa de camins
projectada en el POUM, les dimensions serien de 524 metres, consisteix en el
Camí de la Pomereda entre el Camí de Mas Bages fins al Camí d ela
Pomereda on s’endinsa cap al Pla de Grau.
Alternativa 1. Contenció front càmpings.
En aquesta alternativa es defineix un tram de camí que s’allunya de la primera
línia de costa. La dimensió seria de 497 metres i es caracteritza per resseguir
el límit dels càmpings, contenint-los i delimitant per la seva façana nord.
Alternativa 2. Traçat Pla de Bages.
Amb la creació d’aquest camí de 434 metres en paral·lel al Camí del Pla en la
part central del Pla de Grau, s’allunya de la línia de costa i creua el Rec Viver
per la seva part central, en l’actualitat no existeix pont en aquest punt de
creuament.

De les tres alternatives, l’empresa redactora valora com a proposta més favorable
l’alternativa 1, argumentant que consistiria en una implantació allunyada del front
litoral, el creuament del rec Viver es faria a través d’un pont ja existent i s’evita la
fragmentació de les parcel·les productives.
Conclusions

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

Respecte la documentació presentada, es considera que el Document Ambiental
Estratègic incorpora els aspectes necessaris per tal d’iniciar la tramitació.
Es considera que la proposta número 1 és l’alternativa que respecta més els valors
ambientals de l’entorn, i així no es fragmenta el territori i es manté el mosaic de camps
de cultiu; en aquest sentit l’alternativa 2 ocasionaria impactes negatius en els valors
paisatgístics i en els ecosistèmics per l’afectació a la biodiversitat i la dinàmica amb
l’entorn, tant en els cursos fluvials de la Tordera com del Rec Viver i tota la plana
agrícola.
Cal tenir en consideració que l’àmbit del projecte no està afectat com a PEIN ni Xarxa
Natura 2000, però està en la seva zona d’influència. En el Pla Director Urbanístic
Costaner es defineix l’espai com a sòl no urbanitzable costaner 1 clau NU-C1, aquesta
subcategoria correspon a aquells sòls caracteritzats pel seu valor de connexió entre
àmbits de sòls d’especial qualitat, bé per tractar-se de sòls ja subjectes a la protecció
especifica de la seva condició d’espais d’interès natural (PEIN), a fi de garantir la
continuïtat dels mateixos amb els espais del sistema costaner que integren elements
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morfològics significatius – com és el cas de rius, torrents i rieres i els seus entorns,
entre d’altres – o bé pels seus valors específics.
Segons la DA 8ª de la llei 16/2015, en l’article 6.a) cinquè es determina que si les
modificacions constitueixen variacions fonamentals de les estratègies, directrius i
propostes o en la cronologia del pla que produeixi diferències en els efectes previstos
o en la zona d’influència implicarà un tramitació ordinària en l’Avaluació Ambiental
Estratègica; en aquest cas es considera que el disseny de la xarxa de camins es sòl
no urbanitzable és una línia estratègica i condiciona les futures propostes i actuacions
en l’àmbit.”
En data 27-5-2021, l’arquitecte municipal i cap de l’Àrea de Territori i l’enginyer
municipal han emès informe que en la seva part essencial diu:
“Contingut
La descripció de la proposta de la modificació del POUM per l’establiment de la xarxa
de camins en SNU es detalla a la memòria del document urbanístic presentat.
Necessitat
La manca de continuïtat dels camins d’estructura bàsica com el camí de la Pomereda,
la degradació repetitiva d’aquest camí a causa dels temporals marítims, i per tal de
protegir i preservar l’espai d’interès mediambiental i paisatgístic del Delta de La
Tordera, ha fet necessari replantejar l’estructura de camins del SNU i proposar un nou
traçat de la camí de la Pomereda per donar accés i serveis urbans a les activitats
existents i al espai agrari.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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Objecte
La modificació de POUM té per objecte l’establiment d’una nova xarxa que mantingui
la funcionalitat de la trama de camins previstos pel POUM al Pla de Grau. A tal efecte,
es proposa d’una banda el reconeixement de la xarxa de camins públics existents i
l’obertura d’un nou tram que possibiliti la connexió del camí de Mas Bages amb el camí
públic existent de la Pomereda . D’aquesta manera es permet mantenir la funcionalitat
recolzant-se en els camins existents, malgrat el tram malmès en el front marítim.
El nou tram del camí se situa al límit entre la zona agrícola i la zona de càmpings que
ressegueix la línia de la costa, a fi d’afectar el mínim possible l’estructura agrària
consolidada.
Objectius
 Consolidar i millorar la xarxa de camins del Pla de Grau, d’acord amb la unitat
de paisatge “Baixa Tordera” del Catàleg de paisatge de La Regió Metropolitana
de Barcelona, i recolzant-se, en tot el que sigui possible la xarxa existent
(definida en el POUM).
 Establir una estructura viària en sòl no urbanitzable que garanteixi
l’accessibilitat a les explotacions agrícoles i als establiments de càmping,
evitant el pas pel front de costa en el tram sotmès a l’acció dels temporals
marítims.
 Establir un model de xarxa que garanteixi la mínima ocupació dels sòls
d’activitat agrària.
 Protegir i preservar l’espai d’interès mediambiental i paisatgístic del Delta de La
Tordera així com el litoral marítim (reubicant els serveis urbans, impossibilitant
l’accés rodat, reduint la contaminació ambiental).
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També es preveu amb aquest document urbanístic la modificació de l’article 188 del
Pla d’ordenació urbanística municipal
Article 188 vigent al POUM:
“No es permet l’obertura de camins que no estiguin previstos en el Pla.
Els plànols d’ordenació defineixen la xarxa de camins estructuradors
del sòl no urbanitzable”.
Article 188 proposta de la modificació de POUM
“L’estructura de camins en sòl no urbanitzable resta definida en els plànols de la
MPOUM PER A L’ESTABLIMENT DE CAMINS EN SNU AL PLA DE GRAU DE
MALGRAT DE MAR.
Es podrà incorporar nous camins sempre i quan es justifiqui la seva implantació
mitjançant un Pla Especial que analitzi la seva inserció en base a les determinacions
del planejament general aprovat”
CONSIDERACIONS URBANÍSTIQUES
Justificació de la iniciativa, oportunitat i conveniència
La iniciativa eminentment d’interès públic. L’oportunitat de preservar i protegir el Delta
de la Tordera, i la conveniència de continuïtat de l’estructura del sistema de camins en
per garantir la connectivitat per les activitats en SNU.
En relació a la classificació i la qualificació urbanística del sòl
Les actuacions preteses no modifiquen la classificació del sòl, continua essent sòl no
urbanitzable. Les actuacions preteses modifiquen l’estructura de camins rurals amb
una nova traça del camí de la Pomereda considerat de l’estructura viaria bàsica.
En relació a l’àmbit de la modificació
L’àmbit d’estudi abasta els terrenys situats al sud-est del terme municipal i abasta la
major part dels sòls de la plana deltaica de la Tordera, abastant exclusivament
terrenys classificats com a sòl no urbanitzable.
L’actuació no afecta a l’àmbit o zonificació de Xarxa Natura de la Tordera.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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En relació a les infraestructures i serveis urbans
En el nou camí proposat s’haurà de preveure el desplaçament dels serveis urbans com
enllumenat, telecomunicacions i clavegueram, existents al camí de la Pomereda, atès
que aquest camí restarà com un corriol per accés a peu i afectat pels temporals
marítims.
En relació al contingut de l’avanç
Aquest avanç disposa del contingut que regula l’article 86 bis del DL 1/2010 TRLUC i
l’article 106.2 del Decret 305/2006 RLUC
El contingut és objectius i criteris generals, alternatives considerades i justificació de
l’alternativa escollida, descripció de les característiques bàsiques de la proposta
d’ordenació i el document d’avaluació ambiental.
El document d’avaluació ambiental disposa del contingut que regula l’article 18.1 de la
llei 21/2013.
La documentació es presenta en format digital.
En relació a les alternatives
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Alternativa 0: Reposició del camí de la Pomereda.
Reconstruir la xarxa de camins prevista al POUM vigent, i reposar el camí des del
creuament amb el Camí de Mas Bages fins al límit del càmping “Les Nacions”, amb
una longitud de 524 metres.
Alternativa 1: Contenció front càmpings
Camí que connectarà el camí de Mas Bages amb el camí de la Pomereda amb el pont
existent del rec Viver. Posteriorment es ressegueix el marge esquerra del rec viver, i
en direcció Nord-oest es connecta amb el camí del Pla. Aquest camí es situa al límit
nord dels establiments de càmpings i presenta una longitud de 497 metres.
Restauració per us peatonal del tram marítim.
Alternativa 2: Traçat Pla de Bages
Es connecta a nivell transversal i paral·lelament al camí del Pla. Aquesta alternativa ha
de contemplar l’execució d’un nou pont sobre el rec Viver. La longitud d’aquest traçat
es de 434 metres.
Restauració per us peatonal del tram marítim.
Alternativa proposada
En el document ambiental es justifica que l’alternativa més convenient és l’alternativa
1, per implantar-se en una àrea allunyada del rompent de les onades (i pels efectes
dels temporals de llevant), per creuar el Rec Viver a través d’un pont existent i per
millorar l’accés a les àrees agrícoles evitant la fragmentació de les parcel·les
productives.
En relació als costos o viabilitat econòmica.
La previsió dels costos associats a les actuacions que es pretén dur a terme s’inclourà
en el document de l’aprovació inicial, atès que ara no pertoca.
La xarxa de camins en SNU correspon a l’ajuntament assumir el cost de l’execució de
les obres com el seu manteniment.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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En relació la tramitació a efectuar
Amb la tramitació de l’Avanç de Pla de la Modificació del POUM amb el corresponent
documentació urbanístic i document ambiental, s’inicia el procediment d’avaluació
ambiental estratègica que preveu la llei 21/2013 d’avaluació ambiental, que finalitzarà
amb l’informe urbanístic i territorial de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, previst a l’article 86.bis i a la disposició transitòria divuitena del Text refós
de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la
redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer sobre el
procediment d’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic.
CONSIDERACIONS AMBIENTALS
La tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Malgrat de Mar ha emès informe en
relació al document ambiental estratègic presentat i conclou que:
Respecte la documentació presentada, es considera que el Document Ambiental
Estratègic incorpora els aspectes necessaris per tal d’iniciar la tramitació.
Es considera que la proposta número 1 és l’alternativa que respecta més els valors
ambientals de l’entorn, i així no es fragmenta el territori i es manté el mosaic de camps
de cultiu; en aquest sentit l’alternativa 2 ocasionaria impactes negatius en els valors
paisatgístics i en els ecosistèmics per l’afectació a la biodiversitat i la dinàmica amb
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l’entorn, tant en els cursos fluvials de la Tordera com del Rec Viver i tota la plana
agrícola.
Cal tenir en consideració que l’àmbit del projecte no està afectat com a PEIN ni Xarxa
Natura 2000, però està en la seva zona d’influència. En el Pla Director Urbanístic
Costaner es defineix l’espai com a sòl no urbanitzable costaner 1 clau NU-C1, aquesta
subcategoria correspon a aquells sòls caracteritzats pel seu valor de connexió entre
àmbits de sòls d’especial qualitat, bé per tractar-se de sòls ja subjectes a la protecció
especifica de la seva condició d’espais d’interès natural (PEIN), a fi de garantir la
continuïtat dels mateixos amb els espais del sistema costaner que integren elements
morfològics significatius – com és el cas de rius, torrents i rieres i els seus entorns,
entre d’altres – o bé pels seus valors específics.
Segons la DA 8ª de la llei 16/2015, en l’article 6.a) cinquè es determina que si les
modificacions constitueixen variacions fonamentals de les estratègies, directrius i
propostes o en la cronologia del pla que produeixi diferències en els efectes previstos
o en la zona d’influència implicarà un tramitació ordinària en l’Avaluació Ambiental
Estratègica; en aquest cas es considera que el disseny de la xarxa de camins es sòl
no urbanitzable és una línia estratègica i condiciona les futures propostes i actuacions
en l’àmbit.
La modificació del pla general proposada pot constituir variacions de les estratègies,
les directrius i les propostes que si produeixen diferencies en els efectes. Ara bé, no es
tant evident que aquestes variacions siguin fonamentals. En tot cas Oficina territorial
d’acció i avaluació ambiental (OTAA) emetrà informe al respecte al sol·licitar el informe
urbanístic territorial a la Comissió territorial d’urbanisme.
Es considera proposar la tramitació d’avaluació ambiental estratègica ordinària, i per
tant el document ambiental presentat és considerat com a document inicial estratègic
per tal d’obtenir el document d’abast per part de OTAA

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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El document ambiental conté el que dictamina l’art.18.1 de la llei 21/2013, com a
document inicial estratègic.
El document ambiental conté els objectius, l’abast de l’actuació i les alternatives
raonables, tècnica i ambientalment viables, el desenvolupament previsible del pla, i els
potencials impactes ambientals i els efectes, i l’avaluació dels efectes significatius de
la proposta i mesures correctores. Finalment preveu un programa de seguiment
ambiental de la modificació del POUM un cop estigui aprovada definitivament.
El redactor del document ambiental proposa que si l’OTAA determina que no hi ha
efectes significatius sobre el medi determini que amb el procediment d’avaluació
ambiental estratègica simplificada sigui suficient. No obstant, s’inicia el tràmit com a
avaluació ambiental estratègica ordinària.
COHERÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ AMB EL PLANEJAMENT SUPERIOR
Pla Territorial Metropolità de Barcelona
La modificació no altera la classificació del sòl vigent, i per tant no altera el sol de
protecció, essent en aquest àmbit sol d’especial protecció.
És d’aplicació el que s’estableix a l’article 4.12 Gestió de la xarxa de camins establert a
les normes d’ordenació del Pla territorial.
L’actuació és coherent amb el Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
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Pla Director del Sistema Urbanístic Costaner (PDUSC-1)
Estableix per l’àmbit de la modificació de POUM una unitat territorial de Regulació del
sòl costaner. Delta de la Tordera (UTR-C 099 Delta de la Tordera).
El sòl es considerat sòl no urbanitzable costaner (clau NU-C1)
L’actuació no transforma el sòl i garantirà la utilització racional del territori del sistema
costaner, amb la necessitat de connectar territorialment.
L’actuació és coherent amb el Pla Director del Sistema urbanístic costaner.
Catàleg de paisatge. La Regió Metropolitana de Barcelona.
L’àmbit de la modificació s’inclou en la unitat de paisatge num.24 de la Baixa Tordera.
L’actuació no contravé el Catàleg, així com els seus objectius i criteris de qualitat
paisatgística.
CONCLUSIONS
S’informa favorablement l’Avanç de la Modificació de POUM per a l’establiment de la
xarxa de camins en sòl no urbanitzable al Pla de Grau de Malgrat de Mar, promoguda
per l’Ajuntament de Malgrat de Mar, d’acord amb el document urbanístic datat de maig
de 2021 i signat per l’arquitecte Ricardo Antonio Casademont Altimira, i el document
ambiental estratègic datat de maig de 2021 i signat per l’enginyer agrònom Ignasi Grau
Roca, i es pot procedir a la seva aprovació i tramitació.”

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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En data 27-5-2021, la Cap de la Unitat Administrativa de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat ha emès l’informe següent:
“1. Normativa aplicable
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme (RLU)
- Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de Plans i Programes, en tot allò
que no s’oposi a la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental.
- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l’impuls de
l’activitat econòmica.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
- 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.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques
2. Anàlisis de la proposta:
a) Objecte:
Aquest Avanç de Modificació del POUM té per objecte la modificació de l’art. 188 de la
Normativa Urbanística del POUM a fi de possibilitar l’obertura de nous camins en sòl
no urbanitzable així com també l’establiment d’una nova xarxa que mantingui la
funcionalitat de la trama de camins previstos pel POUM i l’obertura d’un nou tram que
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possibiliti la connexió del camí de Mas Bages amb el camí públic existent de la
Pomereda.
En l’Avanç es justifica com fets determinants d’aquesta modificació, les conseqüències
dels temporals marítims dels últims anys que han eliminat per complert la funcionalitat
del camí de la Pomereda en el tram entre Camí de Mas Bages i la desembocadura del
riu Tordera, així com també la proposta del Ministeri de Transició Ecològica i Repte
Demogràfic de demolició d’aquest tram del camí de la Pomereda.
L’interès públic de la modificació es fonamenta en la necessitat de disposar d’un model
urbanístic que protegeixi adequadament el medi i salvaguarda davant dels riscos
naturals.
b) Documentació:
A l’expedient consta el document urbanístic d’Avanç de Modificació de POUM redactat
per l’arquitecte Sr. Ricard A. Casademont i document ambiental estratègic signat per
l’enginyer agrònom Sr. Ignasi Grau Roca.
L’art. 106 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme (RLU), disposa a l’apartat 1r que “Per facilitar la participació dels
ciutadans en la formulació dels plans urbanístics, prèviament a l’aprovació inicial
l’administració competent pot acordar publicar i sotmetre a informació pública avanços
dels instruments de planejament urbanístic.” Segons l’apartat 6è, l’avanç només és
preceptiu en el cas de formulació o revisió del pla d’ordenació urbanística municipal.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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No obstant, a fi de donar compliment a la normativa d’avaluació ambiental de plans i
projectes (disposició adicional 8ª de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica i 18 de la Llei 21/2013, d’avaluació
ambiental) és necessari la tramitació d’un avanç del pla amb la documentació
ambiental corresponent.
El document presentat compleix els requisits de contingut exigits a l’art. 106.2 del RLU,
atenent la seva naturalesa d’avanç de modificació puntual de POUM. El document
recull els antecedents urbanístics d’aquest àmbit, justificació i contingut de la
modificació, informe ambiental, programa de participació ciutadana. Inclou també el
document ambiental estratègic atès que l’instrument de planejament està sotmès a
avaluació ambiental. El document ambiental estratègic conté els extrems assenyalats
en les lletres a i b de l’art. 70 RLUC.
En els diferents documents consta la identitat i titulació dels professionals que els han
redactat, d’acord amb el que exigeix la Disposició Addicional 13ª del TRLUC.
c) Subjecció a avaluació ambiental de l’Avanç.
La Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, estableix el
marc normatiu a Catalunya relatiu a l’avaluació ambiental dels plans i programes que
poden tenir efectes significatius en el medi ambient i que aprova l’Administració de la
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Generalitat, l’Administració local o el parlament, d’aplicació en tot el que no s’oposi a la
legislació bàsica estatal.
La Disposició final onzena de la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació am biental,
determina que són aplicables els seus articles de caràcter bàsic a les Comunitats
Autònomes un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix,
la seva disposició transitòria primera concreta que la llei esmentada és d’aplicació a
tots els plans d’avaluació ambiental estratègica dels quals s’iniciï a partir del dia de la
seva entrada en vigor.
La Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
de l’impuls de l’activitat econòmica, en el seu apartat sis estableix les regles aplicables
a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, fins que la Llei catalana
6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013.
En l’informe de la tècnica de medi ambient es considera que segons la Disposició
Addcional 8ª de la Llei 16/2015, en l’art. 6.a) pertoca fer una avaluació ambiental
estratègica ordinària perquè el disseny de la xarxa de camins d’un àmbit no
urbanitzable és una línia estratègica i condiciona les futures propostes i actuacions en
l’àmbit.
d) Procediment:
L’article 96 del TRLUC preveu que la modificació de qualsevol dels elements d’una
figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació. Considerant que es tracta d’una modificació del POUM, es
seguirà la mateixa tramitació que per l’aprovació d’un POUM, incloent l’avanç.
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L’art. 21 del RLU disposa que: “Les administracions urbanístiques han de fomentar la
participació dels ciutadans i de les ciutadanes en la tramitació dels instruments de
planejament i gestió urbanístics i, en tot cas, han de sotmetre aquests instruments als
tràmits d’informació pública previstos en la Llei d’urbanisme i en aquest Reglament.”
D’acord amb aquest precepte caldrà sotmetre el document a informació pública i
notificar individualment l’acord a totes les persones propietàries de terrenys afectats
per l’obertura del nou tram de camí, a fi de facilitar la màxima participació ciutadana.
Per donar la màxima difusió a la proposta es creu convenient la celebració d’un acte
obert al públic per explicar el document i resoldre els dubtes del públic.
L’art. 23 del RLU estableix que els edictes s’han de publicar al diari oficial o Butlletí
Oficial que correspongui i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en
l’àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació; també
han d’indicar l’instrument o expedient sotmès a informació pública, el termini
d’exposició al públic, l’adreça i l’horari de l’oficina o dependència en la qual es pot
exercitar el dret d’informació, i si s’escau, el mitjà telemàtic on pot consultar-se
l’instrument o expedient.
Durant el període d’informació pública totes les persones, físiques o jurídiques, poden:
a) Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l’instrument o expedient i
obtenir-ne còpia.
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b) Presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que
considerin oportú aportar en relació amb l’instrument o expedient sotmès a informació
pública.
El termini d’informació pública es computa des de la darrera publicació obligatòria,
d’entre les regulades en l’apartat 1; quan a més a més, es practiqui la notificació
individualitzada, el còmput, per a cadascuna de les persones interessades, es fa des
de la notificació llevat del cas en què la darrera publicació obligatòria sigui posterior.
Pel que fa als avanços de planejament no s’estableix un termini mínim, no obstant,
considerant la DA 8ª de la Llei 16/2015, es considera que el termini hauria de ser d’un
mes.
L’art. 106.3 del RLU disposa:
“Els suggeriments, alternatives o al·legacions que es presentin en el tràmit
d’informació pública seran analitzats i valorats per l’administració responsable de la
redacció del pla, amb l’objecte de confirmar o rectificar els criteris i solucions generals
del planejament. Aquesta valoració s’expressa mitjançant l’acord d’aprovació inicial de
l’instrument de planejament.”
La Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, en l’apartat 8 estableix: “8. Els
procediments d’avaluació ambiental estratègica iniciats a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta llei es regeixen per les prescripcions de la Llei 6/2009 en allò que no
contradigui la normativa bàsica continguda en la Llei de l’Estat 21/2013 i en la resta,
per les prescripcions d’aquesta normativa bàsica.”
El procediment d'avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic en
els casos que hi està sotmès està regulat als articles 86 bis del TRLUC, 115 del RLUC
(en tot allò que no s’hi oposi, no la contradigui, ni hi resulti incompatible a la normativa
legal urbanística i ambiental atès que no està adaptat al TRLUC, d’acord amb la DT
18ª TRLUC), disposició addicional 8ª de la Llei 16/2015.
Segons aquests preceptes, el procediment d’avaluació ambiental de plans s’integra en
el procediment d’elaboració dels plans urbanístics i comporta les actuacions següents:
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a) L’Avanç del pla ha d’incorporar el document inicial estratègic que es trametrà al
departament competent en matèria d’urbanisme i medi ambient. També es
sotmetrà a informació pública i es notificarà als propietaris de terrenys per tal que
puguin fer propostes i suggeriments.
b) La Direcció General d’Urbanisme en el termini d’un mes a comptar de la recepció
de l’avanç del pla, ha de lliurar a l’òrgan ambiental un informe urbanístic i territorial
que inclogui la valoració de l’adequació de l’avanç a la legislació urbanística vigent,
directrius del planejament territorial i criteris de desenvolupament urbanístic
sostenible.
c) L’òrgan ambiental en el termini de 2 mesos ha d’emetre el document d’abast que
incorporarà com annex l’informe urbanístic i territorial, i ho ha de notificar al
promotor del pla.
d) El document de modificació puntual del POUM inclourà un estudi ambiental
estratègic, d’acord amb el document d’abast. Un cop aprovat inicialment es
sotmetrà a informació pública i tràmit de consultes a les administracions públiques
afectades per un període d’un mes.
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e) En el termini de tres mesos des de la recepció de la documentació completa, el
departament d’urbanisme i medi ambient ha d’emetre una declaració ambiental
estratègica sobre l’estudi ambiental i un informe urbanístic i territorial sobre els
aspectes del pla relatius a qüestions de legalitat i a qüestions d’oportunitat d’interès
supramunicipal, per tal que puguin ser incorporats en l’aprovació provisional.
f) Competència i quòrum:
D'acord amb l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local,
modificat per la Llei 11/1999, (LRBRL) serà competència del Ple l'aprovació inicial del
planejament general.
De conformitat amb l'art. 47.2.ll) de la LRBRL, els acords que correspongui adoptar a
la corporació en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la
legislació urbanística, requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número
legal de membres de la Corporació, és a dir, 9 vots favorables a la proposta d'acord,
donat que el número legal de membres de la Corporació és de 17.”
En data 27-5-2021, el secrètari ha emès nota de conformitat a l’informe jurídic.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de juny de 2021.
Vista la proposta d’Urbanisme, de data 28 de maig de 2021, el Ple de
l’Ajuntament, per setze vots a favor (PSC, JxC, JxM i ERC) i una abstenció (CUP),
acorda:
Primer. Aprovar “l’Avanç de Modificació del POUM per l’establiment de la xarxa de
camins en sòl no urbanitzable al Pla de Grau” que incorpora el document ambiental
estratègic, promogut per aquest ajuntament.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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Segon. Trametre l’Avanç i el document ambiental inicial estratègic a la Direcció
General d’Urbanisme i a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental a fi que
emetin l’informe urbanístic i territorial i document d’abast.
Tercer. Sotmetre a informació pública durant un mes l’Avanç i document inicial
estratègic mitjançant la inserció d’anuncis en el DOGC, Butlletí Oficial de la Província,
diari El Punt, seu electrònica municipal, per tal de que es puguin formular propostes i
suggeriments, i si s’escauen, altres alternatives. El termini serà comptador des de la
darrera publicació. El document es podrà consultar a l’oficina d’atenció al ciutadà (c/
Carme, núm. 30) en horari de 9 h a 14.30 h i a la seu electrònica municipal
(www.ajmalgrat.cat)
Quart. Promoure la màxima difusió de l’Avanç a través dels mitjans de comunicació
local i una presentació pública.
Cinquè. Notificar aquest acord a les persones propietàries de terrenys afectats per
l’obertura del nou tram de camí.
Sisè. Facultar al Sr. Alcalde per l’execució d’aquests acords.
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3. - Adjudicació del contracte per la prestació del servei de Neteja Viària i de les
Platges de Malgrat de Mar per 8 anualitats, exp. B3202018000046.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210610&punto=3
Antecedents
El Ple, en sessió d’11 de març d’enguany va aprovar el plec de clàusules
administratives i tècniques que han de regir la contractació de la prestació del servei
de Neteja Viària i de les Platges de Malgrat de Mar per 8 anualitats i iniciar els tràmits
necessaris per la seva contractació ordinària subjecta a regulació harmonitzada
mitjançant procediment obert i més d’un criteri de valoració.
En el termini establert per a la presentació d’ofertes, 20 d’abril d’enguany, s’ha
presentat l’empresa INNOVIA COPTALIA S.A.U.
En data 4 de maig, el coordinador de Serveis en el Territori, el responsable d’Espais
Verds, adjunt a la coordinació de Serveis en el Territori i la tècnica de Contractació i
Compres han emès el següent informe:
(...)
Barem
L’article número 1.11 dels plecs de clàusules estableix que la selecció del contractista
es farà tenint en compte Criteris que depenen d’un judici de valor (49%) i Criteris
avaluables de forma automàtica (51%).
Els criteris que resten subjectes a la valoració mitjançant judici de valor, són els
següents:
Viabilitat del projecte

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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La planificació, els recursos humans, la maquinària proposada i l’adopció de criteris
ambientals fins a 49 punts a repartir de la manera següent:


Planificació: La coherència en el calendari, freqüències, espais de
neteja, l’eficiència de les previsions i mecanismes, elements i
sistemes de control, la millor relació entre el pla, la seva execució i el
control i grau d’operativitat en la prestació del servei, recerca de les
millors relacions d’economia, rendibilitat i productivitat, ... (fins a 25
punts).



Mitjans materials, equips manuals i maquinària: productivitat,
eficiència energètica, prestacions, ergonomia, programa de
manteniment, ... (fins a 10 punts).



Adopció de criteris mediambientals: accions menys invasives i
respectuoses amb el medi; estalvi i ús eficient de l’aigua, l’energia i
els materials; generació i gestió de residus; ús de materials reciclats,
reutilitzats o ecològics; sorolls, ... (fins a 10 punts).
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Recursos humans: formació continuada, planificació de la Prevenció
de Riscos Laborals, uniformitat, ... (fins a 4 punts).

Empresa licitadora
-

Innovia Coptalia S.A.U.

a) Planificació.
La proposta presentada per l’empresa Innovia Coptalia comença fent una anàlisi del
municipi dividint-lo per sectors, i detallant les freqüències de pas i modulant les
intensitats d’acord amb les temporades baixa, mitja i alta. Aporta un calendari molt
específic dels torns i horaris de serveis que s’adapta a les necessitats de la població i
als seus hàbits.
Descriu minuciosament els tractaments tipus i operacions i els mitjans humans i
mecànics que hi prendran part.
Inclou una proposta de Pla Director del Servei personalitzada, d’acord amb les
característiques de Malgrat. Afegeix unes millores a aquest Pla consistent en
actuacions fora de calendari: recollida de fulles, neteges després dels aiguats,
actuacions a la platja en cas de temporal de mar..., que s’aniran programant i portant a
terme segons les necessitats del dia a dia.
Tal i com s’exigia en els plecs, aporta el compromís d’incloure els serveis dels actes
festius per la cavalcada de Reis i festa de Carnestoltes, durant tots els anys de durada
del contracte, i el d’adaptació de recursos en cas de crear-se nous espais o modificarse els actuals.
Descriu els mecanismes, elements i sistemes de control de la prestació: equip directiu
dels treballs, reunions i visites periòdiques, fluxos d’informació i sistemes de gestió.
b) Mitjans materials, equips manuals i maquinària

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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En aquest apartat inclou unes taules resum de la maquinària i materials de nova
adquisició a adscriure al contracte: 2 escombradores d’aspiració elèctriques, 1
escombradora d’aspiració dièsel, 1 baldejadora decapadora dièsel, 1 tractor 4x4 amb
els seus accessoris, 1 furgó insonoritzat híbrid, 1 furgoneta elèctrica, 1 vehicle auxiliar
de repàs elèctric, carretons per l’escombrat manual, grups d’alta pressió d’aigua
calenta, 2 hidro netejadora elèctriques, 1 aspirador de motxilla elèctric, 5 bufadores de
motxilla elèctriques, 1 desbrossadora de motxilla elèctrica, 1 rasclinet elèctric i
diferents estris i productes per la neteja de carrers i platges.
L’oferta també inclou les taules resum de la maquinària, vehicles i equips subrogats, i
dels addicionals propietat de l’empresa Innovia Coptalia.
Posteriorment fa una descripció de tots els mitjans un per un indicant la seva idoneïtat
pel servei, la tecnologia, l’ergonomia i la sostenibilitat i eficiència energètica.
Detalla el pla de manteniment tant preventiu com correctiu, el de conservació i la
previsió davant de possible avaries. En aquest apartat manca precisió en l’explicació
dels tempos en que aportaran les màquines de substitució.
Inclouen també un programa de prevenció i tractament de la legionel·losi.
Pel que fa al manteniment i millora de l’equipament on s’ubica aquest servei, l’oferta
proposa tot un seguit d’actuacions molt interessants: dipòsits de gasoil i ad blue,
instal·lació de plaques solars, dipòsit d’aigua freàtica pel rentat de vehicles.
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Aquest apartat conclou amb la relació de materials i productes a emprar: no lliscants,
ozó aquós, desgreixadors, absorbents, bosses d’escombraries...
c) Adopció de criteris mediambientals
En aquest apartat Innovia Coptalia detalla mitjançant unes taules resum els criteris i
mesures ambientals adoptades i seguides en l’elecció de la maquinària, dels materials,
de les millores de la nau i en la pròpia execució del servei.
Aporten maquinària que minimitza la contaminació sonora i el consum de l’aigua i que
disposa de sistemes de control de pols; estris i fungibles reciclats, reciclables i
reutilitzables; productes i líquids ecològics i vegetals.
En aquest apartat també inclouen un pla de formació específic en millora ambiental, un
protocol de optimització i ús del paper, el compromís de realitzat actuacions poc
invasives a les platges i les mesures a aplicar a la nau que ja hem relacionat en
l’estudi del criteri b) Mitjans materials, equips manuals i maquinària.
d) Recursos humans.
En aquest darrer apartat descriuen tots els mitjans personals proposats per a la bona
gestió del servei, en descriuen les seves tasques, aporten un organigrama del servei i
una proposta d’uniformitat.
Aporten una previsió de substitució per baixes, permisos o absentisme dels
treballadors, una planificació de la prevenció de riscos laborals i un detall del pla de
formació.
Planificació

25 punts

Mitjans materials, manuals i maquinària
Criteris mediambientals

9 punts
10 punts

Recursos humans

4 punts
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Total

48 punts

Innovia Coptalia ha presentat una oferta molt coherent tant en la distribució d’hores i
recursos humans i materials, com en freqüències, incloent tots els requeriments exigits
en els plecs. Com ja hem esmentat és una oferta personalitzada i adaptada a les
necessitats i hàbits del nostre municipi on es traspua l’extens coneixement de la nostra
població, el del servei a prestar i el del que ha de ser un servei d’aquestes dimensions
i característiques.
Cal remarcar la recerca exhaustiva, sensible i acurada del mercat actual que
s’evidencia en la lectura i filosofia de l’oferta, procurant en tot moment accions menys
invasives i respectuoses amb el medi tant en la neteja d’espais urbans i carrers com
en les platges; l’estalvi i ús eficient de l’aigua, l’energia i els materials; la poca
generació i gestió de residus; l’ús de materials reciclats, reciclables, reutilitzats o
ecològics; i la minimització de sorolls.
Tan mateix la oferta també aposta per l’adquisició de força maquinària, vehicles i
complements elèctrics d’acord amb el que actualment ofereix el mercat.
També volem fer un esment especial al pla de formació continuada tan personalitzat i
adaptat a les funcions i tasques de cada grup de treballadors.
La proposta d’Innovia Coptalia és moderna i adaptada a les circumstàncies actuals, i fa
preveure un elevat grau d’optimització del servei i de sostenibilitat medi ambiental.
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D’acord amb aquest informe, en data 5 de maig es procedeix a l’obertura del sobre C i
el coordinador de Serveis en el Territori, el responsable d’Espais Verds, adjunt a la
coordinació de Serveis en el Territori, i la tècnica de Contractació i Compres emeten el
següent informe:
(...)Barem
L’article número 1.11 dels plecs de clàusules estableix que la selecció del contractista
es farà tenint en compte Criteris avaluables de forma automàtica (51%) i Criteris que
depenen d’un judici de valor (49%).
Els criteris avaluables de forma automàtica són els següents:
 Criteris avaluables de forma automàtica (51 punts)
- Preu ofert ..............................fins a 25 punts.
Puntuació = (Oferta econòmica més barata/Oferta econòmica que és valora)x 25
Aquesta fórmula es resoldrà amb les quantitats abans d’IVA.
- Borsa d’hores anuals amb els materials inclosos fins a 26 punts.
200 hores anuals de neteja de grafits

10 punts

200 hores anuals de maquinària i conductor

10 punts

200 hores anuals de peó reforç neteja

6 punts

INNOVIA COPTALIA S.A.U.
 Oferta econòmica: 7.817.606,00 euros més 10% d’IVA


Borsa d’hores anuals: 200 hores anuals neteja grafits.
200 hores anuals de maquinària i conductor.
200 hores anuals de peó reforç neteja.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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Quadre de puntuació sobre número C
INNOVIA COPTALIA
Oferta econòmica
25
Borsa d’hores
26
Total
51 punts
Total de puntuació sobres B i C —criteris que depenen d’un judici valor i criteris
avaluables de forma automàtica —

Sobre B
Sobre C
Total

INNOVIA COPTALIA
48
51
99

Normativa aplicable
El contracte té caràcter administratiu i es regeix pel plec de clàusules administratives i
tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.
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A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda,
principalment, en les disposicions següents: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016,
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, pel Reial
Decret 15/2020 de 21 d’abril de mesures urgents complementàries per al suport de
l’economia i la ocupació, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de
l’Ajuntament de Malgrat publicades al BOPB de 4 de febrer de 2014 i una correcció
d’errades publicada al BOPB de 26 de febrer del mateix any en allò que no contradigui
la normativa citada, així com per la resta de normativa legal aplicable.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l'obligació de complir-les.
En data 11 de maig es va requerir a INNOVIA COPTALIA S.A.U. l’aportació de la
documentació de les dades de solvència i mitjans de l’empresa i el dipòsit de la
garantia definitiva.
Amb la fitxa d’inscripció al ROLECE i l’acord de la Junta Consultiva de Contractació
pública de l’Estat relatiu a la concessió de la classificació d’empresa de serveis,
l’empresa INNOVIA COPTALIA S.A.U. acredita les dades de la solvència i mitjans de
l’empresa i també l’estar al corrent amb la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària.
En data 18 de maig l’empresa INNOVIA
definitiva d’import 390.880,30 euros.

COPTALIA S.A.U .,

ha dipositat la garantia

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de juny de 2021.
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Vista la proposta de la mesa de Contractació, de data 25 de maig de 2021, el Ple
de l’Ajuntament, per deu vots a favor (PSC i JxCat MeM) i set abstencions (JxM,
ERC i CUP), acorda:
Primer. Adjudicar el contracte de la prestació del servei de Neteja Viària i de les
Platges de Malgrat de Mar per 8 anualitats – juliol de 2021 a juny de 2029 –, a
l’empresa INNOVIA COPTALIA S.A.U., per un import de 7.817.606,00 euros més el 10%
d’IVA que dona un total de 8.599.366,60 euros, d’acord amb el plec administratiu i
tècnic que regeix la present contractació i la seva oferta de 20 d’abril d’enguany.
Segon. Imputar una despesa de 8.599.366,60 euros amb el 10% d’IVA inclòs de la
següent manera i sempre condicionada a l’aprovació definitiva dels pressupostos de
cada any:
Aplicació pressupostària 80.1630.22700 Contracte serveis neteja viària
Any 2021 495.165,26 euros IVA inclòs
Any 2022 973.839,10 euros IVA inclòs
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Any 2023 973.839,10 euros IVA inclòs
Any 2024 973.839,10 euros IVA inclòs
Any 2025 973.839,10 euros IVA inclòs
Any 2026 973.839,10 euros IVA inclòs
Any 2027 973.839,10 euros IVA inclòs
Any 2028 973.839,10 euros IVA inclòs
Any 2029 478.673,81 euros IVA inclòs
Aplicació pressupostària 80.1720.22700 Contracte serveis neteja de les platges
Any 2021 70.681,84 euros IVA inclòs
Any 2022 101.081,75 euros IVA inclòs
Any 2023 101.081,75 euros IVA inclòs
Any 2024 101.081,75 euros IVA inclòs
Any 2025 101.081,75 euros IVA inclòs
Any 2026 101.081,75 euros IVA inclòs
Any 2027 101.081,75 euros IVA inclòs
Any 2028 101.081,75 euros IVA inclòs
Any 2029 30.399,89 euros IVA inclòs
Tercer. Acceptar la totalitat de les millores proposades en la seva oferta de 20 d’abril:


Borsa d’hores amb els materials inclosos

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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200 hores anuals de neteja de grafits.
200 hores anuals de maquinària i conductor.
200 hores anuals de peó reforç neteja.
I



Millores a la nau
Instal·lació dipòsit ad blue.
Instal·lació de plaques solars.
Instal·lació de punts de recarrega per bateries i vehicles elèctrics.
Instal·lació de rellotges horaris digitals en cada punt de recàrrega.
Instal·lació de dipòsit de 1000 litres per aigua freàtica.
Instal·lació d’un grup d’aigua a pressió a la zona de rentat.
Implantació de cubells per a la recollida selectiva.
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Quart. Manifestar que la maquinària a adscriure al contracte, d’acord amb la seva
oferta de 20 d’abril, és la següent:
-

2 escombradores d’aspiració TENAX ELECTRA 2.0 EVOS - ZERO (elèctrica)
1 escombradora d’aspiració DULEVO 2000 SKY
1 baldejadora-decapadora CMAR R 2500
1 tractor JOHN DEERE 6120M, amb pala carregadora frontal TENIAS TE-30 i
cassons.
1 furgó FORD TRANSIT CUSTOM VAN PLUG-IN HYBRID FT 340 L1 TREND
1.0 EcoBoost
1 furgoneta DACIA DOKKER KOMBI ESSENTIAL 1.6 Sce GLP ECO
1 vehicle auxiliar GOUPIL G4 (elèctric)
7 carretons d’escombrar triselectius
1 grup a pressió d’aigua calenta HOT SKID SILENT WS 200.15
1 grup a pressió d’aigua calenta HOT SKID COMPACT WS 200.15
2 hidro netejadora a bateria WORX WG69E
1 aspirador de motxilla KÄRCHER BV 5/1 Bp
5 bufadors de motxilla STIHL BGA 200
1 desbrossadora de motxilla STIHL FSA 135
1 rasclinet a bateria AMY MODEL DUNA

Cinquè. L’adjudicatari està obligat a assumir tot el personal adscrit a aquest servei
d’acord amb els plecs de condicions que regeixen aquesta contractació, amb la seva
oferta, i amb els convenis de referència: conveni col·lectiu de treball de l’empresa
INNOVIA COPTALIA S.A.U . del centre de treball del servei de neteja viària i de platges del
municipi de Malgrat pels anys 2019-2024 i conveni col·lectiu del sector del sanejament
públic, neteja viària, rec, recollida, tractament i eliminació de residus, neteja i
conservació de clavegueram aprovat per Resolució de 17 de juliol de 2013 de la
Dirección General de Empleo, respectant les condicions més beneficioses pels
treballadors i respectant els drets de caràcter laboral.
Sisè. L’adjudicatari assumirà totes les despeses de manteniment, serveis i
funcionament de la nau del servei ubicada al carrer Verneda 1 de la nostra població.
Setè. L’adjudicatari està obligat a adaptar a la imatge municipal tots els mitjans
materials i maquinària que es relacionen en la seva oferta.
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Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

Vuitè. Designar com a responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article
62 LCSP, al coordinador de Serveis en el Territori.
Novè. Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu un cop transcorregut
el termini de quinze dies hàbils des que es remeti a l’empresa licitadora la notificació
de l’adjudicació ja que és un contracte susceptible de recurs especial en matèria de
contractació.
Desè. Notificar els presents acords a l’empresa licitadora i a l’Àrea de Serveis
Econòmics.
4. - Aprovació de les Bases Reguladores Específiques de la Subvenció de l’IBI
per a persones d’escassa capacitat econòmica, exp. B2202021000032.
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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=20210610&punto=4
Antecedents
Les Bases Generals Reguladores de les Subvencions que atorga l’Ajuntament pretén
garantir el mínim de suficiència en matèria de recursos econòmics, objectius
contemplats en el Pla Estratègic de Subvencions Municipal de l’Ajuntament de Malgrat
de Mar, aprovat per decret de l’alcaldia 756/2020, de 25 de març.
L’Àrea de Serveis Personals contempla unes bases específiques que venen a
complementar la regulació establerta per aquestes Bases Generals Reguladores de
Subvencions de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
En aquestes bases es recullen els requisits i especificitats per a sol·licitar subvencions
que estiguin relacionades amb les següents matèries que són competència de l’Àrea
de Serveis Personals: Acció Social i Ciutadania, Educació, Esports, Cultura i Salut
comunitària.
Aquestes Bases Reguladores Específiques de Subvencions de l’Àrea de Serveis
Personals estableixen l’objecte, destinataris, i l’activitat que fonamenta les diferents
regidories d’incentivar les propostes, activitats complementàries dels centres escolars,
de promoció i reforç de les entitats del sector esportiu, cultural i social i sobretot
d’actuació sobre l’exclusió social.
Vist l’informe tècnic favorable de la Cap d’Àrea de Serveis Personals de data 24 de
maig de 2021.
Fonaments de dret

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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Articles 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, i 66.1
del Decret Legislatiu 2/2013, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, disposen que el municipi, per a la gestió dels
seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure la millora del
benestar social i que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions dels veïns.
Article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, relatiu a les
bases reguladores de subvencions.
Article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, relatiu al contingut i període
d’informació pública de les bases.
Articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local, i
178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2013, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, del règim d’adopció d’acords definitius en
resolució del període d’informació pública.
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Articles 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, i 52.2
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, relatius a les competències del Ple.
Articles 172 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els quals disposen
que els responsables dels departaments o serveis encarregats de la seva tramitació
han d’informar els expedients que els correspongui tramitar i redactar la pertinent
proposta de resolució.
Bases reguladores de les subvencions atorgables per l’Ajuntament de Malgrat de Mar
per a l’exercici 2021.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de juny de 2021.
Vista la proposta de la Regidoria de Serveis Econòmics, de data 26 de maig de
2021, el Ple de l’Ajuntament, per catorze vots a favor (PSC, JxCat MeM, JxM i
CUP) i tres abstencions (ERC), acorda:
Primer. Aprovar inicialment les Bases Reguladores Específiques de la Subvenció de
l’IBI per a persones d’escassa capacitat econòmica.
Segon. Disposar un període d’informació pública per un termini de vint dies hàbils a
comptar des del dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la web municipal i al tauler
d’edictes de la seu electrònica municipal, per a la formulació de reclamacions i/o
suggeriments.
Tercer. Determinar que si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment,
dins del període d’exposició pública, les Bases de referència esdevindran aprovades
definitivament de forma tàcita, sense necessitat de nou acord exprés.
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5. - Aprovació del Conveni de col·laboració i delegació de competències entre e l
Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, per al
desenvolupament del projecte La ruta de la Guerra Civil al Maresme, cofinançat
pels Plans de foment territorial del turisme 2019 de la Generalitat de Catalunya,
exp. B1302021000016.
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=20210610&punto=5
Antecedents
El Consell Comarcal del Maresme va proposar el passat 2018 a l’Ajuntament de
Malgrat de Mar la proposta d’aprovació d’un Conveni de col·laboració i delegació de
competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Malgrat de
Mar, com a municipi afectat pel projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel
patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020), eixos prioritaris 4 i 6.
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L’alcaldia, en data 3 de desembre de 2018, es va pronunciar favorablement mitjançant
carta, per tal de seguir amb aquest projecte, segons la voluntat de l’equip de govern.
En data 20 de febrer de 2020, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, va
acordar l’aprovació de l’esmentat Conveni de col·laboració, per assentiment dels 17
membres.
La situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19 ha
aturat el projecte fins a data d’avui, quan es pretén recuperar i reiniciar tots els tràmits
pertinents. Dins del projecte, una de les rutes que ha rebut una subvenció del 50% des
de Foment del Turisme, ha estat La ruta de la Guerra Civil al Maresme, de la qual
Malgrat de Mar en forma part en dos itineraris: Itinerari de la Defensa de la Costa i
Itinerari de la Rereguarda i del Front.
És necessari doncs l’aprovació d'un conveni de delegació de competències de
l’Ajuntament al Consell Comarcal del Maresme perquè contracti tot allò inclòs per al
desenvolupament del projecte La ruta de la Guerra Civil al Maresme, gaudint de la
subvenció aconseguida de Foment del Turisme.
Legislació aplicable
La Legislació bàsica aplicable és la següent:
-

Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-.

-

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-.

-

Llei 9/2017,de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público -LCSP 2017-.

-

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprova el Text refós de la

-

Llei municipal y de règim local de Cataluña -TRLMRLC-.

Consideracions jurídiques

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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L’art. 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP -,
reconeix que les entitats pertanyents al sector públic podran cooperar entre sí, sense
que el resultat d’aquesta cooperació es pugui qualificar de contractual.
Aquesta cooperació es pot realitzar mitjançant sistemes de cooperació horitzontal
entre entitats pertanyents al sector públic, prèvia celebració dels corresponents
convenis, en les condicions i els límits establerts a l’apartat 1 de l’article 6.
Per tant, la seva finalitat ha de ser garantir que els serveis públics que afecten a les
entitats es presten de forma que s’assoleixin els objectius que tenen en comú i que el
desenvolupament d’aquesta cooperació es guiï únicament per consideracions
relacionades amb l’interès públic.
L’art. 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya -TRLMRLC-, preveu que els Ens Locals
poden establir convenis sobre serveis locals o assumptes d’interès comú, amb el fi
d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa.
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Les determinacions que recull l’art. 31 de la Llei 9/2017 – LCSP -, s’han de posar en
connexió no només amb l’art. 191 del TRLMRL, sinó també amb el règim vigent en
matèria de convenis interadministratius que recull la Llei 40/2015 – LRJSP -.
L’art. 143.1 de la LRJSP, preveu que les Administracions cooperaran al servei de
l’interès general i podran acordar de manera voluntària la forma d’exercir les seves
respectives competències que millor serveixi a aquest principi, previsió que es
complementa pel que assenyala l’apartat segon del mateix article que disposa que la
formalització de relacions de cooperació requerirà l’acceptació expressa de les parts,
formulada en acords d’òrgans de cooperació o convenis.
Els arts. 47 i següents de la LRJSP regulen el règim dels convenis de col·laboració
que poden subscriure les Administracions Públiques, configurats com acords jurídics
adoptats per les Administracions Públiques, els organismes públics i entitats de dret
públic vinculats o dependents o les Universitats publiques entre sí o amb subjectes de
dret privat per a un fi comú, sempre i quan no tinguin per objecte prestacions pròpies
dels contractes administratius.
El present conveni de col·laboració té per objecte establir les bases i les eines de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Malgrat de Mar,
com a municipi afectat pel projecte La ruta de la Guerra Civil al Maresme, que va
obtenir subvenció del 50% en el marc de la convocatòria per a la concessió de
subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment
territorial de turisme 2019 del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat
de Catalunya (Resolució EMC/1767/2019, de 18 de juny, DOGC de data 2 de juliol de
2019, núm. 7908) i d’acord amb les seves bases reguladores (Ordre EMC/78/2019 de
24 d’abril, DOGC de data 29 d’abril de 2019, núm. 7862) per a dur a terme el projecte
La ruta de la Guerra Civil al Maresme, que comptava amb un pressupost de
673.074,04 €.
Consideracions
Vist l’informe de l’Aux. Tècnic del departament de data 25 de maig, que literalment diu:
Consideracions tècniques
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El conveni esmentat, que es troba adjunt a l’expedient, té com a objecte els
següents punts:
-

Regular la cooperació interadministrativa entre el CONSELL COMARCAL i
l’AJUNTAMENT per a l’execució del projecte La ruta de la Guerra Civil al
Maresme
Establir les obligacions i drets d’ambdues parts pel que fa a les accions i
tasques a implementar per a l’execució d’aquest projecte, en especial:
o la delegació de competències de l’AJUNTAMENT en favor del
CONSELL COMARCAL,
o els compromisos econòmics del primer per finançar la part no
subvencionada i per
o assumir les despeses de gestió en que incorri el segon per l’exercici de
les competències delegades i per la implementació de les altres
actuacions del projecte, i
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l’obligació del segon de contractar i d’executar les accions previstes
sense repercutir als municipis la part subvencionada.
També estableix com a obligacions per a l’Ajuntament de Malgrat de Mar els
següents aspectes:
o

“Obligacions de l’AJUNTAMENT
1. Delegar en favor del CONSELL COMARCAL, les competències necessàries
per tal d’implementar les actuacions previstes en el projecte La ruta de la
Guerra Civil al Maresme mitjançant la signatura del present conveni
(recollides al pacte sisè).
2. Comprometre’s a finançar les dues altres actuacions previstes que no
necessiten de delegació de competències: Creació i conceptualització de la
ruta de la Guerra Civil al Maresme i Dinamització digital de la ruta: APP
mòbil.
3. Pagar les liquidacions del CONSELL COMARCAL en concepte del 50%
(part no subvencionada) de les accions implementades en benefici
exclusivament del seu territori i en concepte de la part proporcional del 50%
no subvencionat de les accions que tenen més d’un municipi com a
beneficiari (v. quadre al pacte setè).
4. Pagar les liquidacions del CONSELL COMARCAL en concepte de les
despeses de gestió en que incorri el CONSELL COMARCAL per l’exercici de
les competències delegades, la implementació d’altres actuacions i de les
despeses de gestió per la implementació de les altres actuacions del
projecte. El total d’aquestes despeses s’estima en un import del 5% sobre la
subvenció rebuda (és a dir, el 2,5% de l’import total del projecte).
5. Facilitar i acreditar totes les autoritzacions administratives i permisos, propis
o dels organismes competents, que resultin preceptius amb caràcter previ a
l’aprovació de la licitació de cada actuació. En especial, la instal·lació dels
senyals a la zona marítimo- terrestre i a prop de propietats privades (p. e.
ambaixades).
6. Autoritzar i facilitar totes les accions que desenvolupi el CONSELL
COMARCAL per l’execució del projecte i l’exempció de tots els preus
públics, taxes i impostos competència de l’AJUNTAMENT que se’n puguin
derivar.”
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Tant l’objecte com les obligacions anteriors compleixen amb la legislació vigent
aplicable referenciada.
Les accions aplicables a Malgrat de Mar i que descriu el projecte són:
1. Creació i conceptualització de la ruta de la Guerra Civil al Maresme
Concepció, disseny i relat. Amb tres itineraris temàtics: de la Defensa de la
Costa, de la Rereguarda i el Front, i de les Ambaixades, que posin en valor els
espais que es conserven de la Guerra Civil a la comarca.
2. Senyalització de la Ruta de la Guerra Civil al Maresme
Estudi, senyals i instal·lació a 42 punts als 10 municipis participants
(Argentona, Caldes d'Estrac, Calella, El Masnou, Malgrat de Mar, Mataró,
Premià de Dalt, Santa Susanna, Sant Vicenç de Montalt i Vilassar de Mar).
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Itinerari de la Defensa de la Costa
Codi

Element

Coordenades

Bateria de Costa del

41.64777, 2.74061

MALGRAT DE MAR
DC - Mal - 01

Parc del Castell

-

Itinerari de la Rereguarda i del Front
Codi
MALGRAT DE MAR

Element

Coordenades

RIF - Mal - 01

Mines de Can
Palomeres
Torre
de
l’Esquena
Seminari dels
Maristes
Escola
Vedruna

41.64753,
2.72626
41.64276,
2.74296
41.64589,
2.74027
41.6448,
2.74249

RIF - Mal - 02
RIF - Mal - 03
RIF - Mal - 04

3. Dinamització digital de la ruta: App
Programació, alta d’una App nativa IOS i Android, i pujada de continguts.
Aquestes accions són d’interès pel nostre municipi ja que dotaran de més
recursos turístics a la nostra destinació. La implantació de La Ruta de la Guerra
Civil permetrà un millor posicionament de Malgrat en ampliar l’oferta per als
nostres visitants. Permetrà la creació d’un nou producte turístic a nivell
comarcal enfocat a tot tipus de turistes, nacionals i estrangers, que vulguin
conèixer el nostre passat històric. El turisme cultural és un nínxol de mercat
específic, amb molts adeptes en altres mercats, que pot aportar una
diversificació del turisme de sol i platja que ens caracteritza; sumant així un
atractiu més a la nostra població.
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El pressupost 2021 contempla l’aplicació pressupostària 91 4320 76500
Consell Comarcal del Maresme rutes turístiques amb dotació econòmica
suficient per tal de fer front a la despesa establerta en el conveni, d’un total de
5.626,48 €.
Vist l’informe preceptiu emès pel Secretari de la Corporació Sr. Emili Tapias Sola, per
tal de procedir amb la formalització de l’esmentat Conveni, i que es troba adjunt a
l’expedient.
Vist l’informe de fiscalització emès per l’Interventor de la Corporació Sr. Ramon Boada
Oliveras, que es troba annexat a l’expedient.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de juny de 2021.
Vista la proposta de la regidoria de Turisme, de data 28 de maig de 2021, el Ple
de l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents (PSC, JxCat
MeM, JxM, ERC i CUP), acorda:
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Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració i delegació de competències entre el
Consell Comarcal del Maresme i l’ajuntament de Malgrat de Mar, per al
desenvolupament del projecte La ruta de la Guerra Civil al Maresme, cofinançat pels
Plans de foment territorial del turisme 2019 de la Generalitat de Catalunya.
Segon. Facultar al Sr. Alcalde per la signatura d’aquest conveni.
Tercer. Imputar la despesa de 5.626,48 € (cinc mil sis-cents vint-i-sis euros amb
quaranta-vuit cèntims) a l’aplicació pressupostària 91 4320 76500 Consell Comarcal
del Maresme rutes turístiques.
Quart. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme.
Cinquè. Notificar el present acord al departament de Serveis Econòmics de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
6. - Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 1327/2021 a la 1690/2021.
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=20210610&punto=6
7. - Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210610&punto=7
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8. - Moció presentada pels Grups Polítics Municipals a favor de la declaración
Institucional per l'aixecament del Bloqueig Polític, Econòmic, Comercial i
Financer per part dels Estats Units d'Amèrica contra Cuba, exp.
A1302021000008.
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=20210610&punto=8
Fets
Ja ha passat molt de temps des de que el expresident dels Estats Units Barack Obama
qualifiqués el bloqueig contra Cuba d’obsolet, ancorat en el passat, una peça de la
Guerra Freda, i reconegués que no ha funcionat per als objectius històrics dels Estats
Units.
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Malgrat els avenços de les relacions entre Cuba i els Estats Units durant el govern
Obama, pràcticament tots van estar trencats pel govern de Trump. A més, es va
empitjorar la política de bloqueig a Cuba en el seu mandat fins i tot retirant el seu
personal diplomàtic de l'Havana, afegint amb això una gran dificultat als ciutadans de
Cuba, que han de viatjar abans a un altre país per demanar el visat d'entrada als EUA.
També, altra vegada, Estats Units ha posat a Cuba en la seva Llista de Països
Patrocinadors del Terrorisme i, en aquest temps de pandèmia, ha posat en marxa una
fortíssima campanya de desprestigi i persecució de les Brigades Mèdiques Cubanes
que, en conveni amb l’Organització Panamericana de la Salut ─un organisme de
l'ONU─, Cuba continua col·laborant amb nombrosos països empobrits que ho
sol·liciten, així com a Italià i Andorra.
Amb el govern de Biden, que ja ha dit que “revisar la política de Trump cap a Cuba no
es una prioritat”, el bloqueig es manté, amb més de 40 mesures contra Cuba preses
per Trump i perjudicant així la qualitat de vida dels cubans i les cubanes.
Es calcula que el bloqueig li ha costat a la illa despeses per un valor de 125.873
milions de dòlars.
Pròximament, l’Assemblea General de Nacions Unides tornarà a votar la “Necessitat
de posar fi al bloqueig econòmic, comercial i financer imposat pels Estats Units
d’Amèrica contra Cuba”. En totes les ocasions -any rere any i des del 1992-, el
bloqueig ha estat condemnat per l’Assemblea General de Nacions Unides i en l’ultima,
l’any 2019, la votació contra el bloqueig a Cuba va obtenir 187 vots a favor,
pràcticament la unanimitat de la cambra (veure annex). I com ha succeït en nombroses
ocasions, només els Estats Units i Israel hi han votat en contra, sumant-s’hi el 2019
per primera vegada el Brasil de Bolsonaro que, a l’arribar al govern i seguint la política
de Trump, va trencar el conveni que el seu país tenia amb Cuba i l’Organització
Panamericana de la Salut, provocant que milers de metges i tècnics sanitaris cubans
que oferien els seus serveis a la població més desfavorida, sobretot a l’Amazònia (on
avui es produeixen la major quantitat de contagis i morts per coronavirus per falta
d’atenció mèdica) es veiessin obligats a deixar Brasil i els seus pacients.
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La voluntat dels acords cubano-nord-americans han d’enfortir la convivència entre els
dos països sobirans i veïns, facilitar els moviments de persones i de l’economia, al
mateix temps que ha d’aprofundir en les garanties dels DH en ambdós països. Aquests
acords són fruit de la voluntat dels dos països i els dos pobles, fet que no ha de ser
alterat ni obstaculitzat per les administracions de nous presidents/es i equips.
Vista la moció presentada pels GPM PSC, JxCat MeM, JxM, ERC i CUP , el Ple de
l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acorda:
Primer.- Mostrar el seu suport a l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial
i financer que el Govern dels Estats Units d’Amèrica manté contra Cuba i manifestarse a favor d’unes relacions basades en el respecte a la legalitat internacional, la pau,
la sobirania nacional, la llibertat i la cooperació entre ambdós estats.
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Segon.- Fer arribar al Govern de la Generalitat i al Govern de l’estat espanyol la
necessitat que en les seves relacions amb les Institucions dels Estats Units d’Amèrica
expressin la condemna pel manteniment del bloqueig polític, econòmic, comercial i
financer a Cuba, així com els encoratgi a derogar, el més aviat possible, les lleis Helms
Burton i Torricelli.
Tercer.- Trametre aquesta resolució a totes les Associacions de Municipis Catalans, la
Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i els consolats de Cuba i Estats
Units ubicats a Catalunya, així com també a les ambaixades de Cuba i els Estats Units
a Madrid.
9. - 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=20210610&punto=9
El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta acta
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Joan Mercader Carbó
Alcalde

MªJosé Ulla Fernández
Secretària accidental

