ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 14 d´octubre de 2021
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 20.37 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hi assisteixen
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
Sr. Joan Mercader Carbó
Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda
Sr. Sergio Ortín Lacoma
Sra. Isabel Ortiz Vera
Sr. Sergio Cardona Garro
Sra. Cinzia Valbonesi Prieto
Sr. Oliver Sánchez-Camacho García
Sr. Ludwig Ivan Hasko
GRUP DE JUNTS PER MALGRAT (JxM)
Sra. Mª Carmen Ponsa Monge
Sr. Miguel Àngel Ruiz
Sr. Carles Jiménez Martínez
GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD
MUNICIPAL (ERC-AM)
Sr. Ramir Roger Artigas
Sra. Maria Ester Martínez Tarrés
Sr. Joaquim Albert Roig
GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA – MALGRAT ENS MOU (JXCAT
MEM)
Sr. Jofre Serret Ballart
Sra. Lurdes Borrell Arigós
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA (CUP MALGRAT DE MAR – AMUNT)
Sr. Enric Zaldo Aubanell
Amb l’assistència del secretari Sr. Emili Tapias Sola, que dóna fe de l’acte,
l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras i el director general el 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 9
de setembre de 2021.
Dictamen
2.- Aprovació inicial de la modificació pressupostària 2021/07 per concessió de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, exp. F1202021000007.
2)

PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

Control i seguiment del govern municipal
3. Moció del GPM ERC contra l'increment de preus de l'electricitat i crida a la
mobilització, exp. A1302021000012.
4. Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 2778/2021 a la 3076 /2021.
5.- Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori.
6.- Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20211014
Declaració institucional de la Diputació de Barcelona amb motiu de les greus
afectacions provocades per l’acció volcànica a l’illa de la Palma.
Després de l’erupció volcànica iniciada a l’illa de la Palma el passat diumenge 19 de
setembre, des de la Diputació de Barcelona volem expressar el nostre suport i la
nostra solidaritat amb totes aquelles persones que, d’una manera o d’una altra, s’han
vist afectades, especialment aquelles que han perdut la seva llar i les que han hagut
de desplaçar-se.
Aquests dies observem amb preocupació la força de la natura, l’avenç implacable de la
llengua de lava i foc, que causa destrucció per allà on passa i malmet terrenys, sepulta
cases o engoleix carreteres i equipaments escolars. Amb l’explosió del volcà, la vida
de moltes persones s’ha truncat per sempre més.
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L’erupció és un fenomen de la natura que, gràcies al coneixement, científic i als
mitjans de protecció civil, s’ha pogut monitoritzar des dels primers senyals i com a
conseqüència s’han pogut evitar pèrdues humanes. La Diputació de Barcelona vol
posar en valor el treball coordinat que des del primer moment han pogut evitar pèrdues
humanes. La Diputació de Barcelona vol posar en valor el treball coordinat que des del
primer moment han desenvolupat totes les administracions implicades, la comunitat
científica i els cossos de prevenció i seguretat, així com la col·laboració ciutadana.
En aquests moments de preocupació i incertesa, expressem la nostra solidaritat i el
nostre suport a tota la població de La Palma i ens posem a disposició de les autoritats
municipals i del cabildo insular, per oferir la nostra col·laboració en tot allò que
considerin oportú. També demanem al govern de Canàries, al govern de l’Estat i a la
Comunitat Europea endeguin i facilitin com més aviat millor els recursos necessaris
per pal·liar els efectes devastadors de l’erupció volcànica i ajudin a recuperar els
espais de vida per a tantes persones desolades a l’illa de la Palma.
Manifest conjunt del GM de l’Ajuntament de Malgrat de Mar a proposta del
Consell Municipal de Solidaritat
Des de l’Ajuntament de Malgrat de Mar hem vist amb gran preocupac ió com els
talibans han pres el poder a l’Afganistan, sembrant el terror i anunciant la instauració
d’un règim autoritari que no respectarà la democràcia ni els drets humans.
Des de l’anunci de la caiguda del govern democràtic, els talibans han començat la
persecució contra qualsevol persona que no consideren afí als seus principis
extremistes. Persones del món de la cultura, la política o el periodisme i directament
qualsevol dona que hagi destacat per la seva activitat professional, política on en
defensa dels dret humans han estat víctimes d’amenaces, pallisses o fins i tot
assassinats. La interpretació que fan els talibans de la llei islàmica es tradueix per les
dones i les nenes en una pèrdua de drets i llibertats devastadora, i en qualsevol
persona defensora dels drets humans en una possible víctima de l’integrisme talibà.
En poques setmanes el govern nordamericà i els seus aliats, entre d’ells l’Estat
Espanyol, han tancat ambaixades i les seves tropes han abandonat el país. Davant
aquesta situació, milers de ciutadanes i ciutadans afganesos han intentat fugir del
país, encara en guerra, per salvar les seves vides. Només alguns ho han aconseguit,
mentre que d’altres s’han hagut de quedar, sense garanties per la seva llibertat o la
seva vida.
Com a Ajuntament ens volem posar a disposició del Govern de la Generalitat per
col·laborar en tot allò que ens sigui possible en l’acollida de les persones refugiades
que han pogut sortir del seu país, i dels que esperem que puguin sortir properament.
Volem que aquestes famílies que fugen de la violència i el terror trobin al nostre país
un lloc segur on viure.
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1. - Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de
data 9 de setembre 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=20211014&punto=1
2. - Aprovació inicial de la modificació pressupostària 2021/07 per concessió de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit, exp. F1202021000007.
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=20211014&punto=2
Vista la memòria del regidora de Serveis Econòmics de data 1 d’octubre 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 i baixes en despeses, d’acord amb el següent
detall :
Aplicació
pressupostària
30.3340.78000

Descripció
Conveni SCiR la Barretina Vermella despeses inversió
Crèdit extraordinari

30.3380.22609

30.3340.48906

Festes populars i altres esdeveniments

Modificació

Crèdits
defintius

-

10.000,00

10.000,00

-

10.000,00

10.000,00

47.000,00

170.360,33

Crèdits inicials

123.360,33

Suplement de crèdit

123.360,33

47.000,00

170.360,33

Conveni SCiR la Barretina Vermella

15.000,00

- 10.000,00

5.000,00

Baixes en despeses

15.000,00

- 10.000,00

15.000,00
Subconcepte
pressupostàri

12.87000

Descripció

Rlt per a despeses generals.

Previsions
inicials

-

Modificació

5.000,00
15.000,00
Previsions
definitives

5.981.719,91

47.000,00

6.028.719,91

5.981.719,91

47.000,00

6.028.719,91

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 1 d’octubre de 2021
Considerant que de conformitat amb l’article 8 de les bases d’execució del pressupost,
la competència per a l’aprovació de modificacions pressupostaries per concessió de
suplement de crèdit correspon al Ple de la Corporació.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 7 d’octubre de 2021.
Vista la proposta de l’alcaldia, 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 inicialment l’expedient de modificació de crèdit 2021/07, mitjançant
concessió crèdit extraordinari i suplement de crèdit que, resumit per capítols, es detalla
a continuació:


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



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
323.574,03
6.032.035,06
- 2.831.575,00

Modificació
actual

23.069.075,00

3.524.034,09

47.000,00

47.000,00

Previsions
defintivies
9.268.000,00
275.000,00
4.607.950,00
5.177.749,03
168.150,00
400,00
1.027.825,00
6.115.035,06
26.640.109,09

Pressupost de despeses
Descripció
Despeses de personal
Despeses corrents en béns 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
anteriors
311.252,50
448.669,52
685.401,23
2.078.710,84
3.524.034,09

Modificació
actual
37.000,00

10.000,00

47.000,00

Crèdits definitius
10.196.677,50
8.980.719,52
24.000,00
1.134.576,23
6.238.210,84
29.925,00
36.000,00
26.640.109,09

Segon. De conformitat amb el que disposa l’article 177.2, en relació a l’article 169 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora d eles
Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per un
termini de 15 dies hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments
davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat.
3. - Móció del GPM ERC contra l'increment de preus de l'electricitat i crida a la
mobilització, exp. A1302021000012.
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=20211014&punto=3
L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega
l’Estat espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit
empresarial del país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea,
ocasionant una clara pèrdua de competitivitat.
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Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquests darrers mesos hem
assistit a una escalada de preus sense precedents, assolint un màxim històric de
216,01 €/MWh, molt per sobre fins i tot de l’anterior màxim de 105€/MWh del mes de
gener, en aquell cas a causa dels efectes del temporal Filomena.
L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé
considerat essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la Ministra
de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Va ser una compareixença decebedora, sense
anunciar cap mesura addicional per contenir l’escalada de preus i de la qual en va
transcendir mediàticament la petició a les elèctriques d’aplicar una major “empatia
social” mentre reconeixia explícitament que durant el 2021 les famílies veuran
incrementat de mitjana un 25% el seu rebut. Entenem que és d’una enorme
irresponsabilitat traslladar a la ciutadania el missatge que els poders públics no poden
fer-hi res i que tot queda en mans de la bona voluntat de les gran empreses
energètiques que actuen amb una lògica de mercat oligopolístic.
Les noves mesures aplicades pel govern espanyol aquest setembre tampoc resoldran
el problema d’arrel ni ajudaran a un canvi de model. Malgrat la insistència que el s eu
efecte serà immediat en la rebaixa del preu de la llum, la veritat és que moltes d’elles
no es poden aplicar de forma immediata i d’altres com la rebaixa de l’IVA sols servirà
per augmentar el marge de benefici de les elèctriques i reduir els ingressos de l’estat.
En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets amb
els dos grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència de diversos
exministres en consells d’administració de les elèctriques, la ciutadania no acceptarà
de cap manera que el govern de l’Estat es desentengui davant els abusos tarifaris que
estem veient els darrers mesos per part d’aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques
com les efectuades per algunes companyies elèctriques consistents en buidar els
embassaments per generar energia a baix cost sabent que entrarà al mercat al preu
més elevat possible, entenem que són inadmissibles i requereixen d’una intervenció
del regulador públic.
Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, consistents
en la rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la generació, s’han
demostrat clarament insuficients i no entren en el problema de fons, els enormes
beneficis que generen les elèctriques a partir d’un bé essencial.
Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de
l’electricitat en un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no
puguin assumir les factures i es trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs els
ajuntaments qui hauran de respondre destinant majors recursos des dels serveis
socials, és a dir, intentant corregir allò que els poder públics de l’Estat no han estat
capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric.
Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines
disponibles per tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per
ampliar la cobertura del bo social que permeti aplicar majors descomptes en base a
criteris de renda i la situació personal i familiar.
Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, sí tenim clar que
aquestes han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model
oligopolístic concentrat en unes poques empreses a un model més diversificat amb
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participació de la ciutadania, mitjançant l’impuls de les comunitats energètiques locals,
l’autoconsum basat en energies renovables i la participació en petits projectes en
forma de cooperatives energètiques, així com l’acceleració en la implantació ordenada
i equilibrada territorialment de les energies renovables.
En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest
canvi de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat,
l’eficiència energètica i l’impuls definitiu a les renovables.
Vista la proposta de l’alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per assentiment dels disset
membres presents (PSC, JxCat MeM, JxM, ERC i CUP), acorda:
Primer. Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint nous
mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just,
equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent.
Segon. Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de reduir
la càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com els que
hem viscut aquest estiu.
Tercer. Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels ajuntaments
per tal de cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els serveis socials.
Quart. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i
sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència
energètica.
Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en
energies renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO
en favor de la ciutadania i empreses que disposin de sistemes d’aprofitament
d’energies renovables.
Sisè. L'ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en els
equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses
i ciutadania i promoure la sobirania energètica mitjançant l’impuls d’una comunitat
energètica local que permeti fer arribar energia neta i de proximitat a tota la població.
Setè. Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next
Generation EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i
alhora permetin diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament oligopolístic.
Vuitè. Donar suport a possibles convocatòries futures de característiques equiparables
a la del passat 8 d’octubre anomenada “Desconnecta de les elèctriques” contra
l’increment del preu de la llum.
4. - Resolucions dictades per l'Alcaldia de la 2778/2021 a la 3076/2021.
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=20211014&punto=4
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5. - 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=20211014&punto=5
6. - 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=20211014&punto=6
El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta

Joan Mercader Carbó
Alcalde

Emili Tapias Sola
Secretari General

8

