ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 15 de juliol de 2021
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 22.50 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. 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 i del Director General, Sr. Víctor Martínez del
Rey.
Excusa la seva absència el Sr. Miguel Àngel Ruiz.

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.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el passat 10 de juny de 2021.
Dictàmens
2.- Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2020,
F1302021000001.

exp.

3.- Aprovació de la modificació pressupostària 2021/5 mitjançant suplement de crèdit,
exp. F1202021000005.
4.- Aprovació de l’expedient de licitació de 10 parades del recinte del mercat
municipal, exp. B4402021000003.
5.- Acceptació de l’herència referent a l’immoble del carrer de Mar, exp.
B4202021000002.
6.- Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball, als efectes
d’adscripció definitiva del lloc d’administratiu de Territori i Sostenibilitat exp.
C1212020000001.
7.- Ratificar la resolució de l’Alcaldia 2021/2021, relativa a desestimar la petició de
suspensió d’execució de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, de 15
d’abril de 2021 plantejada per ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, exp.
B3102018000009.
8.- Determinació dels dos dies de festes locals, per a l'exercici 2022
2)

PART DELIVERATIVA I DE CONTROL

9.- Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori
10.- Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 1691/2021 a la 2037/2021.
11.- Moció del Grup Polític Municipal d’ERC, de preservació de espai natural del Riu
Tordera.
12.- Moció que presenten els Grups Polítics Municipals d’ERC i de la CUP, per a
l’adhesió de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, a l’Associació de Municipis i Entitats per
a l’Energia Pública (AMEP).

13.- Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210715
1. - Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el passat 10 de juny 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=20210715&punto=1
2. - Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2020,
F1302021000001.

exp.

Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210715&punto=2
Antecedents
Vist l'expedient del Compte General corresponent a l'exercici 2020 format per
Intervenció de Fons.
Vist l'informe de la Comissió Especial de Comptes de data 3 de juny de 2021.
Atès que durant el termini d'exposició al públic de l'esmentat compte, obert per anunci
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 7 de juny de 2021, pel període
reglamentari, no s’han presentat reclamacions, al·legacions ni observacions.
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del
208 al 212 de la RDL. 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, la Comissió Especial de Comptes, en sessió de 1
de juliol de 2021.
Dictamen favorable de la Comissió Informativa Directorial, de 8 de juliol de 2021
Vista la proposta de resolució, el Ple de l’Ajuntament, per 12 vots a favor
(corresponents al PSC, JxCAT MEM i JxMalgrat) i 4 abstencions (corresponents
a ERC i a la CUP),
Acorda:
Primer. Aprovar en tot el seu contingut el Compte General corresponent a l’exercici
2020, d'acord amb les dades que figuren en l'expedient.

Segon. De conformitat amb el que disposen l'article 201 i 212.5 de l’esmentat
R.D.L.2/2004 i l'article 9 de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes,
remetre el present acord a la Sindicatura de Comptes.
3. - Aprovació de la modificació pressupostària 2021/5 mitjançant suplement de
crèdit, exp. F1202021000005.
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=20210715&punto=3
Vista la memòria del regidora de Serveis Econòmics de data 23 de juny 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
14.9250.22699
50.3340.22699

Descripció
Activitats barris
Activitats infància i joventut

Total suplement de crèdit

Aplicació
pressupostària
14.9250.48900

Descripció
Subvencions AAVV

Total baixes en despeses

Subconcepte
pressupostàri

12.87000
Total ingressos

Descripció

Rlt per a despeses generals.

Modificació

Crèdits
defintius

12.000,00
25.000,00

18.000,00
26.500,00

30.000,00
51.500,00

37.000,00

44.500,00

81.500,00

Crèdits inicials

Crèdits inicials
3.000,00

- 3.000,00

3.000,00

- 3.000,00

Previsions
inicials

Crèdits
defintius
-

Modificació

-

Previsions
definitives

Modificació

5.940.219,91

41.500,00

5.981.719,91

5.940.219,91

41.500,00

5.981.719,91

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 21 de juny 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 8 de juliol de 2021
Vista la proposta de resolució, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
membres assistents,
Acorda:

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


Pressupost d’ingressos
Previsions
inicials
9.268.000,00
275.000,00
4.607.950,00
4.854.175,00
168.150,00
400,00
1.027.825,00
36.000,00
2.831.575,00

Modificacions
anteriors
260.894,03
5.990.535,06
- 2.831.575,00

Modificació
actual
41.500,00
-

9.268.000,00
275.000,00
4.607.950,00
5.115.069,03
168.150,00
400,00
1.027.825,00
6.068.035,06
-

23.069.075,00

3.419.854,09

41.500,00

26.530.429,09

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



Pressupost de despeses
Descripció
Despeses de personal
Despeses corrents en b éns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

Crèdits inicials
9.885.425,00
8.495.050,00
24.000,00
449.175,00
4.159.500,00
19.925,00
36.000,00
23.069.075,00

Modificacions
Modificació
anteriors
actual
256.252,50
406.489,52
44.500,00
688.401,23
3.000,00
2.068.710,84
-

10.141.677,50
8.946.039,52
24.000,00
1.134.576,23
6.228.210,84
19.925,00
36.000,00
-

3.419.854,09

26.530.429,09

41.500,00

Segon. De conformitat amb el que disposa l’article 177.2, en relació a l’article 169 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora d eles
Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per un
termini de 15 dies hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments
davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat.
4. - Aprovació de l’expedient de licitació de 10 parades del recinte del mercat
municipal, exp. B4402021000003.
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=20210715&punto=4
Està prevista que el proper 31.12.2021 finalitzin totes les concessions administratives
per a l’explotació del conjunt de les parades del mercat municipal.
Així, fa necessari l’inici dels tràmits per a la licitació i adjudicació d’aquestes parades.

Plecs de condicions particulars redactades a l’efecte, mitjançant procediment obert i
ordinari.
Cadascuna de les parades conforme un lot, en el conjunt de la licitació, amb el cànon
d’explotació que s’indica ens els plecs de condicions.
Es preveu una durada inicial de cinc anys, amb la possibilitat de dues pròrrogues de
cinc anys, fins a un total màxim de quinze anys.
Informe de la Secretaria de l’Ajuntament.
Nota de conformitat de l’interventor municipal.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 8 de juliol de 2021
Vista la proposta de resolució, el Ple de l’Ajuntament, per 10 vots a favor
(corresponents al PSC, JxCAT MEM i 6 abstencions (corresponents a JxMalgrat,
ERC i la CUP),
Primer. Aprovar l’expedient de licitació per a l’adjudicació de les 10 parades del
Mercat Municipal
Aprovar els plecs de condicions administratives particulars, juntament amb els seus
annexos.
Segon. Fer pública la present licitació en el Perfil del Contractant.
Tercer. Facultar a l’Alcaldia, tan amplament com sigui necessari per a l’execució dels
presents acords
5. - Acceptació de l’herència referent a l’immoble del carrer de Mar, exp.
B4202021000002.
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=20210715&punto=5
Antecedents
En data 1 de febrer de 2021 va morir la Sra. Rosa Maria Robles Margarit a Malgrat de
Mar, tal com consta al certificat de defunció.
Segons el certificat d’actes d’última voluntat la finada havia atorgat testament davant el
Notari que fou de Blanes, el senyor Carlos Manuel Parejo-Merino Parejo el dia 7 de
febrer de 2007.
En dit testament, la finada instituïa hereva universal la seva mare, la Sra. Antonia
Margarit Mora, substituïda vulgarment pels seus descendents a parts iguals i en
defecte d’aquells, per l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

A la mort de la Sra. Robles l’havia premort la seva mare en data 7 de juny de 2011. La
Sra. Margarit va morir sense altra descendència que la seva filla, la pròpia Sra. Robles.
D’acord amb acta de notorietat atorgada per la Notaria de Malgrat de Mar, la Sra. Mª
Àngeles Santamaría Juan en data 20 de maig de 2021, número 567 de protocol es va
declarar notòriament que la Sra. Rosa Mª Robles Margarit va morir a la seva vegada
sense descendència, d’acord amb el previst a l’article 82 del Reglament hipotecari.
Al testament de la finada, queda clar per tant, que l’hereu universal és l’Ajuntament de
Malgrat de Mar a qui s’imposa la condició que el producte dels béns de la successió es
destini a la construcció d’una Llar de jubilats o hospital de dia, o una plaça pública, en
el seu defecte.
Consideracions jurídiques
Llei 12/2015, del 9 de juliol de cooperatives.
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals. Llei 39/15 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques
Llei 39/15 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
Instrucció de comprovació de valors dels béns immobles per al 2021.
Certificació descriptiva i gràfica del bé immoble.
Vist l’informe de la lletrada de l'Ajuntament de Malgrat de Mar de data 2 de juliol de
2021.
Vista la certificació descriptiva i gràfica de les finques, les notes simples informatives
del Registre de la Propietat i la instrucció dels coeficients correctors de l’Agència
tributària del 2021 per Malgrat de Mar en ares a determinar els valors mínims fiscals.
Vist la resta de béns que composen el cabdal hereditari.
Vist l’informe d’intervenció de data 2 de juliol de 2021.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 8 de juliol de 2021
Vista la proposta de resolució, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
membres assistents, Acorda:
Primer. Acceptar l’herència de la Sra. Rosa Maria Robles Margarit que va traspassar
el passat 1 de febrer de 2021 havent instituït en la qualitat d’ hereu universal a
l’Ajuntament de Malgrat de Mar en el testament que havia atorgat davant el Notari que
fou de Blanes, el senyor Carlos Manuel Parejo-Merino Parejo el dia 7 de febrer de
2007. Dita acceptació s’efectuarà a benefici d’inventari tal i com disposa l’article 32 del
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals i d’acord amb l’informe jurídic de data 1 de juliol que consta a l’expedient.
Comprendrà tots els bens del cabdal hereditari.
Abans de formalitzar l’Escriptura Pública de l’acceptació caldrà fer l’inventari i taxació
definitiva dels béns.

Segon. Acceptar la condició imposada per la testadora en relació al destí del producte
del cabdal hereditari que s’ha fet constar a l’informe jurídic que conté aquesta
resolució.
Tercer. Afegir a l’inventari municipal els bens mobles e immobles amb caràcter de
bens patrimonials.
Quart. Autoritzar l’elevació a públic dels acords del plenari en el termini més breu
possible facultant tan àmpliament com sigui necessari en dret al Sr. Alcalde per a la
tramitació i execució d'aquests acords.
6. - Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball, als efectes
d’adscripció definitiva del lloc d’administratiu de Territori i Sostenibilitat exp.
C1212020000001.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210715&punto=6
Antecedents
L’Oferta Pública Ocupació de l’anualitat 2020, s’aprovà per Resolució d’Alcaldia
1250/2020, de data 22 de maig, i d’acord amb el següent:
PERSONAL DIRECTIU PROFESSIONAL
Denominació

Vacants

Grup

Sistema

Director/a general

1

A1

Concurs
mèrits

Sistema

Forma Accés
de

Torn obert

PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
Denominació

Vacants

Grup

Caporal de Policia

1

C1

Agent de Policia

2

C2

TAG Recursos Humans

1

A1

TGM Recursos Humans

1

A2

Administratiu/va

2

C1

Auxiliar Administratiu/va

1

C2

PERSONAL LABORAL

Concursoposició
ConcursOposició
Concursoposició
Concursoposició
Concursoposició
Concursoposició

Forma Accés
Promoció interna
Torn obert
Promoció interna
Torn obert
Torn obert
Torn obert

Denominació

Vacants

Grup

Sistema

Forma Accés

Cap Àrea Qualitat de vida

1

A1

Concursoposició

Promoció interna

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 11.03.2021, aprovà les bases
específiques reguladores per a la provisió en propietat de dues places
d’administratiu/va, una adscrita a la Policia Local i l’altra a Serveis en el Territori, grup
C1, concurs-oposició, torn lliure, i simultàniament la convocatòria.
Els passat dies 16 i 18.06.2021 varen tenir lloc les proves per a la provisió definitiva de
les 2 places d’administratiu/va.
Una d’aquestes places fou guanyada per la Sra. Maria Carme Marcet Vidal,
funcionària interina, administrativa adscrita a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i l’altra
per la Sra. Carla Reina Riera, funcionària interina, administrativa de l’Àrea de Serveis
en el Territori.
El fet que la Sra. Marcet Vidal hagi guanyat el concurs-oposició fa aquesta persona
hauria de marxar cap a la unitat administrativa de la Policia Local, provocant que l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat, pateixi una altra baixa a la seva unitat administrativa, i que
juntament amb la baixa per jubilació de la Sra. Marina Salichs Guix, administrativa de
medi ambient, el passat 08.06.2021, suposi una disminució de 3 administratives a 1,
fet que la Corporació no es pot permetre en una àrea com la de Territori i Sostenibilitat.
La plaça que ocupa interinament la Sra. Marcet Vidal, també s’havia de proveir durant
l’anualitat 2021, provinent d’una jubilació del 2020, i que forma part de l’OPO 2021
aprovada per Junta de Govern Local en data 01.04.2021.
La proposta de modificació la relació de llocs de treball de personal funcionari que
s’eleva a aprovació plenària és que la Sra. Carme Marcet Vidal pugui ser adscrita de
forma definitiva a la plaça d’administratiu/va de Territori i Sostenibilitat, restant vacant
la plaça d’administratiu/va de Policia Local, que tornarà a ser objecte de provisió en
breu.
Motivació a l’ordenament jurídic
.- Reglament de Personal dels Ens Locals de Catalunya (Decret 214/1990), 29 a 32,
169 i 170 cal destacar:
"La relació de llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball
que pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat dels existents a l'organització i
correspon tant a funcionaris com el personal eventual i al laboral"
"Mitjançant les relacions de llocs de treball, s'assignen les funcions, atribucions i
comeses que realitza cada persona. En tot moment, correspon al president de l'entitat
local assignar, per decret, les funcions específiques de les contingudes amb caràcter
genèric en la relació de llocs de treball quan raons de servei ho requereixin".
"El lloc de treball constitueix la unitat mínima operativa que s'identifica en una
estructura administrativa. Per cada lloc s'ha d'especificar: DENOMINACIÓ,

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






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

La creació, la modificació, la refosa i la supressió de llocs de treball es realitzaran en
tot cas, mitjançant la relació de llocs de treball.

Per proveir un lloc de treball, cal que hi consti a la referida relació de llocs de treball.
(S’excepcionen els casos on calguin executar tasques urgents, mitjançant personal
amb contractes laborals amb una durada determinada).
Informe del tècnic de Recursos Humans de data 26.05.2021, en relació a la
modificació de la RLT.
Acords de la Mesa de Negociació de data 01.07.2021.
Nota de conformitat del Secretari, a l’informe del TRH de data 26.05.2021.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 8 de juliol de 2021
Vista la proposta de resolució, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
membres assistents, 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 en conseqüència que :



La plaça d’administratiu/va de Policia Local, adscrita a l’Àrea de Seguretat
Ciutadana, resti vacant i sigui provisionada per concurs-oposició.
La persona que va guanyar la plaça d’administratiu/va en el concurs-oposició
del passat mes de juny, sigui adscrita definitivament a la plaça
d’administratiu/va, adscrita a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, plaça que ja
venia ocupant de forma interina.

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.
7. - Ratificar la resolució de l’Alcaldia 2021/2021, relativa a desestimar la petició
de suspensió d’execució de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, de
15 d’abril de 2021 plantejada per ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,
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=20210715&punto=7
L’Alcaldia, en data 28.06.2021 ha dictat la resolució 2021/2021, que literalment diu:
En data 1 de juny de 2021, per registre d’entrada E2021010933, ROGASA
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU manifesta el seu interès en la
suspensió de l’execució de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 15 d’abril de

2021, fins que el Jutjat Contenciós-Administratiu 1 es pronuncií sobre la mesura
cautelar de suspensió de l’acord municipal de 15 d’abril de 2021.
L’acord municipal de 15 d’abril de 2021 aprova la liquidació del contracte pe
import de 1.969.559,28 €, previ procediment amb audiència al contractista i del
que deriva un saldo a favor de l’Ajuntament de Malgrat de Mar de 380.714,02 €.
L’acord resolc un procediment contradictori on el dret d’audiència del
contractista s’ha garantit, contestant-se les al·legacions en el seu dia
presentades.
Consta a l’Ajuntament l’aval presentat coma garantia definitiva essent l’entitat
bancària avaladora el BANCO DE SANTANDER SA, amb un import de
280.790,13 €, i que respon de les responsabilitats establertes a la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Consta a l’Ajuntament l’oferta presentada per ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS SAU, i que compromet davant l’Ajuntament el període de
garantia per 1 any i 730 dies naturals.
Cal fer constar que el contractista ha sol·licitat per registre d’entrada
E2021011420 la devolució de la garantia en data 7 de juny de 2021, sense tenir
en compte que la oferta obliga a un període d’extensió de la garantia que
encara no ha finalitzat, ja que a més de l’any preceptiu per llei, s’ha procedit a
la extensió per 730 dies naturals més. La instància del contractista es troba en
fase d’instrucció, si be cal manifestar que existeix una raó de fons que legitima
la desestimació de la petició ja que el període de garantia no ha finalitzat.
En l’escrit presentat davant del Jutjat de suspensió cautelar davant del Jutjat
no es fonamenta causa singular motivadora de la suspensió, i simplement
s’argumenten fonaments que afecten a l’objecte principal per a la justa
determinació de l’import de la liquidació i que ja es van resoldre per
l’Ajuntament Ple en la sessió del 15 d’abril. En definitiva no es manifesta ni
s’acredita cap motiu addicional objectiu justificatiu de la mesura cautelar que
perjudicaria a la Hisenda Publica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar que ha de
suspendre l’exercici de la seva potestat recaptatòria, en perjudici de la Hisenda
Pública Local.
Així mateix i per altra banda, la garantia definitiva conforme a l’establert a
l’article 110 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre, de Contracte del Sector Públic,
únicament pot ser exigida davant les situacions de fet expressades al mateix
article.
Per tant es posa en dubte que sigui substitutiva de la obligació garant
establerta a l’article 117.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú que estableix que quan la suspensió pugui derivar
perjudicis de qualsevol naturalesa, aquesta sols produirà efectes prèvia
prestació de caució o garantia suficient.
En conseqüència, i donat que la suspensió de l’acord municipal de 15 d’abril de
2021, pot causar el perjudici tangible a les arques municipals, per manca de
cobrament d’un import de 380.714,02 €. es procedent oposar-se a la seva

admissió, sense que sigui plausible en dret valorar la suspensió, sense caució
alternativa.
El just equilibri d’interessos entre el Poder Adjudicador i el contractista obliga a
la protecció dels interessos d’ambdues parts. La ponderació de judici ha de
comportar que, sense perjudici de la definitiva resolució del fons de la litis, no
es perjudiquin interessos inicials de les parts i en definitiva no es pugui donar
una suspensió, sense caució i considerant-se no acreditat el perjudici, en cap
de les al·legacions presentades davant el Jutjat contenciós administratiu 1 de
Barcelona.
Informe de Secretaria, de 25.06.2021
Aquesta Alcaldia, Resolc:
PRIMER.- Desestimar la petició de suspensió d’execució de l’acord del Ple de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, de 15 d’abril de 2021 plantejada per ROGASA
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS en data 1 de juny de 2021, per registre
d’entrada E2021010933, acompanyant la petició de suspensió cautelar
plantejada davant el Jutjat Contenciós-Administratiu 1 de Barcelona.
SEGON.- Són motius de la desestimació i per tant d’oposició a la petició de
suspensió:
2.1.- En l’escrit de petició a l’Ajuntament de Malgrat de Mar, no s’invoca cap
raó singular que justifiqui la suspensió de l’acord municipal de 15 d’abril de
2021. Sí que s’acompanya la petició presentada davant el Jutjat ContenciósAdministratiu 1 de Barcelona, i en la mateixa es reprodueixen els arguments de
l’adjudicatari contestats per l’Ajuntament Ple de 15 d’abril de 2021 a l’expedient
de liquidació del contracte. En definitiva els arguments, es troben sota el control
jurisdiccional, però són relatius al fons de la litis, i no acreditatius del perjudici
que provoca l’execució de l’acord de 15 d’abril de 2021.
2.2.- No es plausible, dictar suspensió sense caució independent a la garantia
definitiva del contracte i consistent en Aval del Banco de Santander SA, per un
import de 280.790,13 €. L’article 117.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de
Procediment Administratiu Comú, determina que la caució és necessària en
defensa dels interessos municipals, titular de l’interès públic i s’ha de
considerar independent de la garantia definitiva del contracte.
2.3.- No es per tant alternativa a dita caució, la garantia definitiva presentada
davant l’Ajuntament de Malgrat de Mar, i que conforme a l’oferta presentada en
data 17 d’octubre de 2018, té un període de garantia de un 1 any i 730 dies
naturals. Aquesta garantia respon únicament davant circumstàncies establertes
a l’article 110 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, que expressament no contempla la garantia a prestar conforme la Llei
39/2015.
Tercer.- Notificar la present resolució a ROGASA CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS SAU, al BANCO SANTANDER SA, i al Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Barcelona, per a la seva incorporació al procediment ordinari

65/2020-C i al Lletrat Coordinador del Servei d’Assistència Jurídica Local de la
Diputació de Barcelona.
Quart. Donar compte al Ple de l’Ajuntament, dins la primera sessió que celebri.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 8 de juliol de 2021
Vista la proposta de resolució, el Ple de l’Ajuntament, per 10 vots a favor
(corresponents al PSC, JxCAT MEM i 6 abstencions (corresponents a JxMalgrat,
ERC i la CUP),
Únic. Ratificar la resolució de l’Alcaldia 2021/2021, de 28.06.2021 en tots els seus
termes, i que s’ha donat aquí per reproduïda.
8. - Determinació dels dos dies de festes locals, per a l'exercici 2022.
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=20210715&punto=8
Antecedents
Escrit del Departament d’Empresa i Treball, on demana la determinació de les dues
festes locals de Malgrat de Mar, pel calendari oficial de festes laborals per a l’any
2022.
L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors (RDLeg. 23/2015, de 23 d’octubre)
estableix que els treballadors gaudiran de 14 festes laborals, dues tindran caràcter
local, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.
Els dies proposats no podran escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies
festius proposats per l’Estat ni per la Generalitat.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de 8 de juliol de 2021
Vista la proposta de resolució, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
membres assistents, Acorda:
Primer. Proposar com a festes locals de Malgrat de Mar, per l’any 2022, els dies
següents:
16 d’agost i
5 de desembre
Segon. Notificar els presents acords al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, i a la representació social de l’Ajuntament de Malgrat de Mar

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

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210715&punto=9
10. - Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 1691/2021 a la 2037/2021.
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=20210715&punto=10
11. - MOCIÓ D'ERC, de preservació de espai natural del Riu Tordera.
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=20210715&punto=11
“Un dels aprenentatges que ens ha deixat la pandèmia és que, mentre hem estat
confinats a casa i amb molt poca activitat a l’exterior, la natura s’ha regenerat com feia
temps que no ho feia. Aquest fet s’ha pogut apreciar a diferents espais d'interès natural
d’arreu i de manera molt especial en el curs de la Tordera, on el més destacat i més
conegut és el cas del delta. Aquest ha passat de ser un espai marginal i d’oci pel turisme
a esdevenir un paratge natural, destí no només de centenars d’espècies diferents, sinó
també de científics, ornitòlegs, naturalistes i ciutadans amb interès pel medi ambient o,
senzillament, persones amb el desig de gaudir d’un entorn de qualitat paisatgística.
Hem de tenir present que la destrucció d'hàbitat, la manca d’aigua al riu o la
sobrefreqüentació humana, d'animals de companyia o espècies exòtiques són les
principals causes que posen en perill tota aquesta biodiversitat que el medi ambient ens
ofereix. Quan envaïm i ocupem, molt sovint inconscienment, espais naturals i protegits del
nostre entorn com és la llera de la Tordera estem actuant contra la biodiversitat d’un espai
emparat per la normativa “Xarxa Natura 2000” que té la finalitat de protegir els hàbitats
naturals, conservar les espècies que l’habiten i frenar el deteriorament d’aquests.
Cal tenir en compte que en el conjunt de la Tordera hi ha una gran varietat d’espècies que
hi conviuen i que cada cop es veu més reduïda la seva presència i cria, com poden ser en
cas d’ocells el milà negre, el corriol petit, que fa les seves postes entre les pedres de la
llera, les orenetes de ribera o els abellerols, que fan niu als forats dels talussos naturals
cada cop menys existents degut a la construcció d’esculleres, entre molts d’altres, i
diferents espècies de peixos com l’anguila, o amfibis com el tòtil.
Des de les administracions i sobretot des dels ajuntaments s’ha de vetllar per conscienciar
a la població sobre la importància de respectar el patrimoni natural que ens envolta i
promoure campanyes de sensibilització envers la Tordera i tots els espais naturals i
agraris del seu entorn. Les escoles i les diferents associacions i entitats municipals són
llocs d’especial interès per impulsar aquestes accions.

Cal, també, que els ajuntaments utilitzin les eines al seu abast (ordenances, reglaments,
etc) per a sancionar aquelles conductes que posin en risc aquest valuós patrimoni natural.
Per tot l’exposat proposem al Ple de la corporació l’aprovació dels següents acords:
Primer. - Fer complir l’article 33.2 del DL 2/2008 (TR de la llei de protecció dels
animals) que prohibeix “la pertorbació dels espais de concentració, cria, muda,
hivernada i descans”.
Segon. - Vetllar perquè el Riu Tordera no es converteixi en un espai d’oci per a les
persones i els seus animals de companyia i aplicar les ordenances existents o crear-ne
de noves, si s’escau, amb les corresponents sancions per evitar aquestes accions.
Tercer. - Vetllar perquè els caçadors respectin les zones prohibides de caça i
sancionar aquells que incompleixin la normativa envaint l’espai.
Quart. - Senyalitzar les zones més freqüents de pas amb les prohibicions indicades en
aquesta moció.
Cinquè. - Els centres i les entitats educatives que vulguin accedir al riu per a realitzar
tasques pedagògiques hauran de fer una sol·licitud a l’Ajuntament i aquest indicarà en
quin espai i en quines èpoques es podran dur a terme aquestes tasques i informarà de
les normes i les conductes a seguir durant l’activitat.
Sisè. - Prohibir explícitament l’accés al Riu Tordera en temporada de nidificació dels
ocells.
Setè. - Promoure campanyes de sensibilització i conscienciació envers al Riu Tordera,
donant a conèixer la seva biodiversitat i la importància de la seva preservació.
Vuitè. - Fer arribar aquests acords als Ajuntaments d’Hostalric, Tordera, Fogars de la
Selva, Palafolls, Malgrat de Mar i Blanes; al Consell Comarcal de la Selv a; al Consell
Comarcal del Maresme; a les escoles, instituts i entitats de lleure del municipi; a
l’Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera; a la Fundació Emys; a la Taula de
La Tordera; al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la
Generalitat de Catalunya; i a l’Agència Catalana de l’Aigua.”
Vista la moció presentada pel Grup Polític Municipal d’ERC. El Ple d’Ajuntament,
per 10 vots en contra (corresponents al PSC i JXCat MEN) i 6 vots a favor,
desestima la moció, abans reproduïda.
12. – Moció que presenten els grups Municipals CUP i ERC per l’adhesió de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar a l’Associació de Municipis i Entitats per
l’Energia Pública (AMEP).
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es t roben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210715&punto=12

“La transició energètica s’està plantejant a nivell global. La crisi climàtica i els
compromisos de reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle és
l’argument suficient per iniciar aquest procés de transició energètica i descarbonització
de l’economia; el model energètic actual té uns costos econòmics, socials, ambientals i
per a la salut de les persones molt elevats.
En contraposició al model actual, la transició ens ha de portar a garantir el dret social a
l’accés a l’energia, a democratitzar l'energia i fomentar la participació ciutadana i de la
petita i mitjana empresa, a la producció d’energies renovables autòctones, distribuïdes
i properes als punts de consum, a l’abandonament de l’energia nuclear i del consum
de combustibles fòssils per la producció d’electricitat, de calor i per desplaç ar-nos, a la
transformació dels nostres edificis, la modernització de la xarxa de distribució, i a
desenvolupar eines tecnològiques per gestionar de manera més efectiva.
Europa ha aprovat un paquet normatiu per regular la transició amb uns objectius
concrets pels anys 2030 i 2050, i que preveu que la ciutadania adopti un paper actiu.
Actualment el Govern de l’Estat i la Generalitat estan transposant i desenvolupant
aquesta normativa, que es afectarà molt directament.
Ciutadania, entitats, empreses i administracions tenen un paper clau en aquest procés.
Els ajuntaments no poden continuar actuant només com a consumidors d’energia, i
han de liderar la transició als pobles i les ciutats reforçant el seu paper de productors
d’energies renovables, tenir capacitat d’intervenció en el mercat i participar en la
distribució i comercialització d’energia verda pels seus consums i els de tercers.
Aquest objectiu de transició energètica justa, democràtica i sostenible, molt
especialment en relació al sistema elèctric, requereix una profunda reforma del model
actual per finalitzar amb l’actual situació d’oligopoli elèctric que ha generat preus
elevats i manca de transparència. A banda de totes les mesures que caldrà adoptar en
relació a la producció d’energia, és molt necessari afrontar canvis estructurals en la
regulació de les xarxes elèctriques, i que l’administració pública pugui participar en les
activitat de transport d’energia i operació de tot el sistema. En aquest sentit, i pel que a
municipis es refereix, s’han d’adoptar mesures que afavoreixin i permetin la
municipalització de les xarxes de distribució d’electricitat, tal i com es fa en altres
països d’Europa.
L'energia és un dret fonamental i les administracions públiques han de ser garants
d’una comercialització socialment responsable i sostenible de l'energia. El món local
ha patit recentment coaccions de l’oligopoli elèctric, que s’ha adreçat als ajuntaments
advertint de tallar el subministrament a les famílies vulnerables si no es fa front a una
part del deute des dels ajuntaments. A això s’afegeixen les contínues queixes del món
local respecte la manca d’informació i atenció als usuaris i usuàries, i a les pròpies
administracions locals, i els dèficits de la xarxa i la seva deficient conservació que
ocasionen interrupcions del subministrament.
En data 23 de febrer de 2021, 74 municipis i 4 entitats del país varen constituir
l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), que té com a finalitat
difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió pública de les xarxes de
distribució d'energia elèctrica, i donar suport als municipis que vulguin encaminar-se

cap aquest objectiu, a més de desenvolupar accions per impulsar una transició
energètica cap a un model just, democràtic i sostenible.
L’AMEP és una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i
plena capacitat jurídica d'àmbit territorial català.
Amb la finalitat anteriorment descrita, l’associació desenvoluparà accions i realitzarà
activitats per la creació d’una línia comunicativa pròpia, la organització de jornades,
seminaris i cursos, i la creació d’un marc de treball, coordinació, col·laboració i debat
entre municipis. També recolzarà i participarà en iniciatives dels municipis per difondre
i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució
d’energia elèctrica, i impulsarà iniciatives de debat tècnic, investigació i recerca sobre
les finalitats de l’associació.
Podrà col·laborar i participar en xarxes nacionals, estatals i internacionals, i incidir en
les polítiques públiques relatives a l’energia. Finalment, l’associació crearà un centre
de recursos o base documental d’experiències, iniciatives o estudis, realitzarà serveis
d’assessorament tècnic i assistència jurídica i administrativa als municipis per assolir la
titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia
elèctrica, i podrà sol·licitar ajuts i subvencions en nom propi o dels municipis associats.
Al municipi de Malgrat de Mar el compromís de la lluita contra l’emergència climàtica i
l’impuls d’un model energètic just, sostenible i renovable es planteja com una
necessitat ineludible. És d’interès municipal adherir-se a l’AMEP, ja que és una eina
clau per defensar els interessos municipals i de la ciutadana en la tramitació i
aprovació de la nova normativa que regularà la transició energètica, i molt
especialment aquella relacionada amb la distribució d’energia elèctrica i l'autoconsum
d’energia renovable.
La participació a l’associació permetrà al municipi a tenir veu davant de les altres
administracions i organitzacions per incidir en la millora del servei de distribució
d’energia i en assolir una comercialització justa i equitativa.
Avui dia, molts processos, assumptes i problemàtiques tant d’àmbit social, econòmic,
territorial com ambiental es desenvolupen a una escala que supera la capacitat i
l’abast dels municipis, o almenys d’aquest de forma individual. Des de serveis i
infraestructures de tota mena, fins a polítiques molt diverses que tenen una
importància vital pels pobles i les ciutats, com és el cas de la producció, distribució i
comercialització de l’energia elèctrica. En aquest escenari, els municipis tenen eines
per fer política en una escala superior i amb nous models de governança:
mancomunitats, consorcis, àrees metropolitanes i xarxes de municipis. Nous models
basats en la cooperació institucional, xarxes que permeten treballar plegats i
intercanviar coneixements i experiències, promoure relacions i col·laboracions, donar
suport mutu, interactuar conjuntament amb administracions i altres organitzacions,
realitzar activitats que individualment no son a l’abast, etc.
L’associació és també una oportunitat per projectar-se més enllà dels límits municipals,
creant sinergies i complementant la vocació de servei al país amb els beneficis que
localment es poden obtenir. Permet que el municipi és posicioni dins el país en la
transició energètica i la lluita contra l’emergència climàtica, permet obtenir informació i
crear una xarxa de contactes dels que també es poden generar sinergies en altres

àmbits. es ordinàries s'aproven anualment per part de l'assemblea general. Per
aquest any 2021 la quota és l'equivalent al 5% dels habitants del municipi en euros,
amb un topall màxim de 15 mil euros, i un topall mínim de 150€.
Així doncs, atès que els ens locals poden constituir associacions, d’acord amb el que
preveu tant la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la disposició
addicional cinquena, com el text refós de la Llei municipal i del règim local de
Catalunya en els seus articles 133 a 136, així com pel que preveu la regulació en
matèria d’associacions contemplada en el Títol III del Codi Civil de Catalunya, segons
Llei 4/2008, de 24 d’abril, relatiu a les persones jurídiques i, supletòriament, per la
legislació estatal en matèria d’associacions.
Vista la moció presentada pel Grup Polític Municipal d’ERC. El Ple d’Ajuntament,
per unanimitat dels membres assistents, ACORDA:
Primer. Realitzar en el termini de 6 mesos els tràmits necessaris per l’adhesió de
l’Ajuntament a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), amb la
finalitat de difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les
xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com donar suport als municipis que
vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una
transició a un model energètic just, democràtic i sostenible.
Segon. Sol·licitar a l’AMEP que aprovi l’adhesió de l’Ajuntament de Malgrat de Mar
com a membre de ple dret de l'associació.
Tercer. Notificar els presents acords a l’AMEP i als serveis municipals que n’hagin de
tenir coneixement.
Quart. En el moment que l’adhesió s’hagi formalitzat, informar als grups municipals de
l’Ajuntament i alhora comunicar a aquests la designació dels representants municipals
que hi participaran”.
13. - 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=20210715&punto=13

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

Emili Tapias Sola
Secretari General

