
 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

 
Identificació de la sessió 

 
Data: 9 de setembre de 2021 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19.05 a 19.50 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 
 
GRUP DE JUNTS PER MALGRAT (JxM) 

Sra. Mª Carmen Ponsa Monge  
Sr. Miguel Àngel Ruiz 
Sr. Carles Jiménez Martínez 
 
GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD 
MUNICIPAL (ERC-AM) 
Sr. Ramir Roger Artigas 
Sra. Maria Ester Martínez Tarrés 
Sr. Joaquim Albert Roig 
 
GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA – MALGRAT ENS MOU (JXCAT 
MEM) 

Sr. Jofre Serret Ballart 
Sra. Lurdes Borrell Arigós 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA (CUP MALGRAT DE MAR – AMUNT) 

Sr. Enric Zaldo Aubanell 
 
Amb l’assistència del secretari Sr. Emili Tapias Sola, que dóna fe de l’acte,  
l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras i el director general el Sr. Víctor Martínez del 
Rey. 
 
Excusa la seva assistència el Sr. Ludwig Ivan Hasko 
 
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 
12 d’agost de 2021. 

Dictamen 

2.- Aprovar de les Bases Reguladores Especifiques que regiran l'atorgament de 
Subvencions a les activitats de l'oci nocturn, afectades per les mesures sanitàries 
aplicades per a la contenció de la COVID-19, exp. B2202021000037. 

2) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL 

Control i seguiment del govern municipal 

3.- Resolucions dictades per l’Alcaldia de la  2439/2021 a la 2777/2021. 

4.- Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori. 

5.- Precs i preguntes. 

 
Desenvolupament de la sessió 

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210909 
 
 
1. - Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 
data 12 d’agost 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=20210909&punto=1 
 
2. - Aprovar de les Bases Reguladores Especifiques que regiran l'atorgament de 
Subvencions a les activitats de l'oci nocturn, afectades per les mesures 
sanitàries aplicades per a la contenció de la COVID-19, exp. B2202021000037. 

 
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=20210909&punto=2 
 
 
 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210909
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210909&punto=1
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210909&punto=2


 

Antecedents 

 
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’exercici 
2021 estableix el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
concessió, justificació i cobrament de les subvencions que atorgui l'Ajuntament de 
Malgrat de Mar, a persones físiques i entitats públiques o privades que fomentin o 
realitzin activitats d'utilitat pública o interès social. 

 
D’altra banda, són també necessàries unes bases especifiques que regulin cada una 
de les subvencions que l’Ajuntament atorga. 

 
Ens trobem en un context social actual, on el Govern de la Generalitat de Catalunya 
s’ha vist avocat a prendre mesures sanitàries extraordinàries, que han obligat a 
restringir l’activitat de certs sectors econòmics per tal de frenar l’augment de casos de 
COVID-19, per tal de preservar la salut del conjunt de la ciutadania. 
 
Aquestes mesures han causat efectes devastadors sobre aquests sectors econòmics, 
obligant a les Administracions Públiques a prendre mesures per tal de pal·liar aquests 
efectes. En aquesta línia argumental, l'Ajuntament de Malgrat de Mar, com a 
administració més propera a la ciutadania, ha posat en marxa un conjunt de mesures 
locals per intentar esmorteir, en la mesura del possible, l'impacte directe d'aquesta 
crisi, que probablement s'allargarà en el temps, veient l’evolució de les diferents 
variants que aquest virus presenta. 
 
És interès d’aquesta regidoria contribuir a millorar la situació actual de les activitats 
del sector de l’oci nocturn del municipi, ja que és un dels sectors que més restriccions i 
tancament ha sofert des de l’inici de la pandèmia el passat 2020, havent-se vist 
obligades a suspendre i/o modificar la seva activitat econòmica habitual. Per aquest 
motiu s’han redactat unes bases reguladores específiques , que es troben annexes en 
aquest expedient. 

 
Legislació 

 
.- Articles considerats bàsics de la Llei 38/2003, general de subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006 (RDGS), de 21 de 
juliol. 

 
.- Articles 239 a 241 de la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
(D. Legislatiu 2/2003). 

 
.-  Articles  118  a  129  del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, relatius a subvencions i en 
concret l’article 124 relatiu a les bases per l’atorgament que disposa que: les bases 
s’han de sotmetre a informació pública com a mínim per un termini de vint dies en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la Corporació. Una referència 
d’aquests anuncis s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Informes del Secretari i de l’Interventor de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
  
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 2 de setembre de 2021. 



Vista la proposta de la regidoria de Promoció Econòmica , de data 17 d’agost de 
2021, el Ple de l’Ajuntament, per assentiment dels setze membres presents, 
acorda:  

Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores específiques de la concessió de 

subvencions per a les activitats de Malgrat de Mar dedicades a l’oci nocturn afectades 
per la crisi de la COVID-19, i que consten com annexes en aquest expedient. 

 
Segon. Exposar l’expedient al públic durant un període de 20 dies en el BOP, en el 

DOGC, web municipal i en el taulell d’edictes, als efectes de possibles presentacions 
d’al·legacions i suggeriments. 

 

Tercer. Comunicar els presents acords i trametre còpia de les esmentades bases als 

departaments afectats per tal les facin arribar a cada una de les activitats que puguin 
resultar afectades. 

 
Quart. D’acord amb els 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, en cas de no presentar-
se reclamacions o suggeriments l’Acord inicial esdevindrà definitiu. 
 
 
PART DELIBERATIVA I DE CONTROL 

Control i seguiment del govern municipal 

 
3. - Resolucions dictades per l’Alcaldia de la  2439/2021 a la 2777/2021. 

 
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=20210909&punto=3 
 
4. - 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=20210909&punto=4 
 
5. - 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=20210909&punto=5 
 
 
 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210909&punto=3
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210909&punto=4
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20210909&punto=5


 

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

 
 
Emili Tapias Sola 
Secretari General 
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