ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 18 de novembre de 2021
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 21 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.

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
14 d’octubre de 2021.
Dictàmens
2.- Aprovar les xifres de població a data 1 de gener de 2021 del Padró Municipal, exp.
D1402021000001.
3.- Aprovar l’ordenança reguladora del taxi a Malgrat de Mar, exp. B1102020000005.
Donar compte
4.- Donar compte de l’informe d’intervenció en compliment de l’article 4.3 de la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
corresponent al tercer trimestre 2021, exp. F2902021000006.
5.- Donar compte al Ple de l'Adhesió de l'Ajuntament de Malgrat de Mar a la Declaració
de Sabadell que es va celebrar el passat dia 15 d’octubre de 2021 en el 2n Congrés de
Qualitat de l’Aire: Cimera d’Alcaldies, exp. H4102021000010.
2)

PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

Control i seguiment del govern municipal
6.- Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 3077/2021 a la 3489/2021.
7.- Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori.
8.- Moció presentada pel GPM ERC amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional
contra la violència envers les dones, exp. A1302021000013.
9.- Moció presentada pel GPM ERC en relació a la sentència que anul·la el mètode de
determinació de la base imposable de l’Impost de la Plusvàlua Munic ipal, exp.
A1302021000014.
10.- Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20211118
1. - Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de
data 14 d’octubre 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=20211118&punto=1
2. - Aprovar les xifres de població a data 1 de gener de 2021 del Padró Municipal,
exp. D1402021000001.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregist rades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20211118&punto=2
Antecedents
Elaborats els resultats numèrics de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants
amb referència a l’1 de gener de 2021, amb un total de 19062 habitants, havent
finalitzats els terminis d’al·legacions de la xifra proposada per l’Institut Nacional
d’Estadística, per no ser coincidents.
Normativa aplicable
1. L’article 81.1 i següents del Reglament de Població i Demarcació Territorial de
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, modificat
per Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, preveu que els Ajuntaments
aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb referència a 1 de gener
de cada any formalitzant les actuacions portades a terme durant l’exercici
anterior. Els resultats numèrics de la revisió anual seran tramesos a l’Institut
Nacional d’Estadística.
2. L’Institut Nacional d’Estadística si s’escau, obrirà un procés d’al·legacions si la
xifra proposa per l’Ajuntament no és coincident amb la que disposa la base de
dades de l’Institut Nacional d’Estadística.
3. A finals d’any el President de l’Institut Nacional d’Estadística, previ informe
favorable del Consell d’Empadronament, elevarà al Govern de la Nació, la
proposta de xifres oficials de població dels municipis espanyols, mitjançant
Real Decret que serà publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 11 de novembre 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:
Primer. Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1
de gener de 2021, amb un total de 19.062 habitants.
Segon. Trametre a la Delegació Provincial d’Estadística la proposta de xifres de la
revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de gener de 2021,
sense necessitat d’adoptar nou acord exprés.
3. - Aprovar l’ordenança reguladora del taxi a Malgrat de Mar, exp.
B1102020000005.
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=20211118&punto=3
Considerant els antecedents següents:
La Llei 19/2003,de 4 de juliol, del taxi fou aprovada pel Ple del Parlament (tramitació
núm. 200-00083/06) en la sessió núm. 88, del 25 de juny de 2003 , publicada
posteriorment al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, núm. 444, del 9 de juliol
de 2003 i promulgada el 4 de juliol de 2003, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, entrant en vigor un mes desprès d’haver estat publicada.
En l’àmbit de Malgrat de Mar, tot i els diferents intents que hi ha hagut, no es disposa
de cap regulació reglamentària que desenvolupi dita normativa autonòmica, essent
necessària la regulació i ordenació del servei de taxi urbà al terme municipal de
Malgrat de Mar, tal i com han fet la majoria dels municipis veïns.
És voluntat municipal, per tant, regular aquest servei, per oferir un millor servei al
ciutadà i garantir un òptim funcionament del servei públic per part dels professionals
que s’hi dediquen, harmonitzant les normes d’autoritzacions de noves llicències,
transmissions, ocupació de vehicles, publicitat, i implementació de mitjans telemàtics,
per tenir un servei adaptat a les demandes i necessitats del moment actual.
D’acord amb el que estableix la Llei del taxi, l’Ajuntament és competent per regular
aquest sector, per tant, essent competència municipal la potestat reglamentaria en la
ordenació i regulació i sanció del servei del taxi tal i com reconeix per la legislació
vigent es considera adient establir el règim jurídic, el procediment, els instruments i els
mecanismes sancionadors d’utilització per part dels titulars de les llicències de taxi així
com establir un àmbit normatiu, per regular la prestació del servei, per harmonitzar els
usos, millorar el servei al ciutadà i disposar d’un règim sancionador pel cas que es
produeixin incompliments.
Mitjançant D2020LLIB003296 de 13 de novembre de 2020 es va crear la comissió
d’estudi per l’aprovació de “l’ordenança reguladora del servei del taxi de Malgrat de
Mar” i en data 21 d’octubre de 2021, la Comissió d'Estudi ha acabat els treballs de
redacció del projecte d’ordenança després de múltiples reunions atesa la complexitat
del seu redactat.

D'acord amb els articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local, l'aprovació de les ordenances municipals correspon al Ple de la
corporació amb caràcter indelegable.
En virtut d'allò establert a l'art. 63 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya,
el procediment d'aprovació d'ordenances comprèn:
a) L'aprovació inicial pel Ple:
b) Una fase d'informació pública mitjançant un anunci al BOP i al DOGC, a un dels
mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació, pel
termini mínim de trenta dies per la formulació de reclamacions i al·legacions.
c) Les al·legacions presentades es trametran a la Comissió d'Estudi la qual
proposarà l'estimació o desestimació total o parcial i formularà la proposta
d'aprovació de l'ordenança.
d) El Ple resoldrà les al·legacions que es presentin resolent-les de forma motivada. Si
no es presenta cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial esdevé definitiu.
e) Un cop aprovada definitivament l'Ordenança, s'ha de notificar l'acord i trametre
còpia íntegra i fefaent a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de
Catalunya.
f)

Publicació de l'Ordenança o reglament.

Segons l'art. 65.3 del Decret 179/1995, les ordenances i reglaments s'aproven per
majoria simple, com a regla general amb excepció de les que formen part dels plans
urbanístics, les fiscals i el reglament orgànic de la corporació; per tant serà suficient
majoria simple per l'aprovació d’aquest reglament.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 11 de novembre 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:
Primer. Aprovar inicialment l’ordenança reguladora del servei del taxi de Malgrat de
Mar.
Segon. Sotmetre a informació pública aquest expedient i el text de l’ordenança i el seu
annex, mitjançant la inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial
de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el tauler d'anuncis
de la corporació, i a la pàgina web municipal, durant un termini de 30 dies, per a la
formulació de reclamacions, suggeriments i al·legacions. El termini d'informació pública
començarà a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions esmentades.

Tercer. Determinar que si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment
durant el termini d'informació pública, esdevindrà definitiva l'aprovació d'aquesta
modificació de l’ordenança sense necessitat d'acord exprés, i entrarà en vigor quinze
dies després de la publicació íntegra de l'esmentada ordenança en el Butlletí Oficial de
la Província.
Quart. Trametre a l'Administració de l'Estat (Sots-Delegació del Govern a Barcelona) i
Generalitat de Catalunya (Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i
Territori) còpia íntegra i fefaent de l'ordenança definitivament aprovada en paper i en
suport digital, juntament amb l'acord o declaració de l'aprovació definitiva.
Cinquè. Publicar íntegrament el Reglament en el Butlletí Oficial de la Província un cop
sigui aquest aprovat definitivament.
Sisè.- Comunicar la resolució als membres de la Comissió d'Estudi.
Setè.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari en dret a Sr. Alcalde per a la
tramitació i execució d'aquests acords.
4. - Donar compte de l’informe d’intervenció en compliment de l’article 4.3 de la
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, corresponent al tercer trimestre 2021, exp. F2902021000006.
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=20211118&punto=4
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 11 d’octubre de 2021, i que
literalment diu.
“.....
Primer.
El present informe s’emet en compliment de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, segons el qual:
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals
s’estigui incomplint el termini.”
I, segons el punt 4 de l’esmentat article:
“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local,
aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin

atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment
requerir la remissió dels informes esmentats
Segon. Terminis de pagament
De conformitat amb el que disposa l’article 3r de la Llei 15/2010, els terminis de
pagament estan establerts en 30 dies.
Tercer. Informació trimestral en relació als pagaments realitzats en el tercer
trimestre de 2021.
D’acord amb els registres comptables de l’Ajuntament la informació relativa als
pagaments realitzats, durant el tercer trimestre de 2021 és :

Pagaments realitzats en el trimestre

Període
mitjà de Nombre de
pagament pagaments
(dies)

Import total

%

Pagaments realitzats durant el trimestre dins termini legal
Pagaments fora termini

19,57

1.263
16

2.006.315,38
26.756,32

98,7%
1,3%

Pagaments totals 3r trimestre

19,57

1.279

2.033.071,70

100,0%

Quart. Interessos de demora satisfets
S’informa que durant l’exercici no s’han satisfet interessos de demora per
incompliment de terminis de pagament.
Cinquè. Informació relativa a les factures pendents de pagament a la finalització
del trimestre :
D’acord amb els registres comptables les factures o documents justificatius pendents
de pagament a la finalització del trimestre són :

Factures o documents justificatius pendents de
pagament al final del trimestre

Període
mitjà de Nombre de
pagament pagaments
(dies)

Import total

%

Pendent pagament al final del trimestre dins termini legal
Pendent pagament al final del trimestre foras termini legal

24,46

174
15

205.842,74
28.697,95

87,8%
12,2%

Pendent pagament total 3r trimestre

24,46

189

234.540,69

100,0%

Cinquè. Relació de factures respecte a les quals hagin transcorregut més de tre s
mesos sense haver reconegut la despesa.
De conformitat amb el
Corporació que consta,
en la tramitació del
transcorregut mes de 3
seva aprovació., són :

que disposa l’article 5.4 de la Llei s’informa al Ple de la
d’acord amb el registre de factures, que s’ha produït demora
reconeixement d’obligacions, respecte als quals hagin
mesos des de l’anotació en el registre de factures fins a la

Període
m itjà
Factures o documents justificatius que al final del
operacion
trimestre, hagin transcorregut més de tres mesos des de
s
la seva anotació en el registre de factures i no s´hagin
pendents
tramitat els corresponents expedients de reconeixement reconeixe
de l´obligació
m ent
(PMOPR)

Despeses corrents en béns i serveis
Inversions reals
Sense desagregar
TOTAL

94,56
94,56

Número

Import

%

6

2.808,23
-

100,0%
0,0%
0,0%

6

2.808,23

100,0%

-

Sisè.
De conformitat amb el que disposa l’article 4.4 aquest informe s’ha de remetre als
òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit
territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts
d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
....”
El Ple ha donat compte de l’informe d’intervenció de data 11 d’octubre de 2021
reproduït literalment a la part expositiva.
5. - Donar compte al Ple de l'Adhesió de l'Ajuntament de Malgrat de Mar a la
Declaració de Sabadell que es va celebrar el passat dia 15 d’octubre de 2021 en
el 2n Congrés de Qualitat de l’Aire: Cimera d’Alcaldies, exp. H4102021000010.
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=20211118&punto=5
El passat 15 d’octubre es va celebrar a Sabadell el 2on Congrés de Qualitat de l’Aire:
Cimera d’Alcaldies. L’Ajuntament de Malgrat de Mar, representat per Joan Mercader i
Carbó, hi va participar.
Declaració de Sabadell, Per un acord polític i social per la millora de la qualitat de
l’aire, i que literalment diu:
“Nosaltres, alcaldesses, alcaldes i representants del món local de Catalunya, reunits a
Sabadell en el 2n Congrés Català de Qualitat de l’Aire,
Exposem que,
1. La contaminació atmosfèrica té efectes perjudicials directes i greus sobre la
salut de les persones, com ha demostrat de manera fefaent l’Organització
Mundial de la Salut (OMS), que ha evidenciat els vincles existents entre
l’exposició a la contaminació atmosfèrica i diverses malalties greus, incloent-hi
algunes de relacionades amb la salut mental. Ha establert nous valors guia,
després de 15 anys i amb l’evidència científica recopilada, i rebaixa els nivells

màxims per diversos contaminants amb l'objectiu de salvar 7 milions de vides
de la contaminació atmosfèrica.
2. La salut humana és un motiu de preocupació preferent, però no exclusiu. El
canvi climàtic és una altra problemàtica greu vinculada a l’emissió de gasos
amb efecte d’hivernacle derivada del trànsit rodat i altres activitats antròpiques.
El darrer informe de l’IPCC adverteix sobre la urgència en la presa de mesures
cap a la neutralitat climàtica. Les accions que impulsem per mitigar el canvi
climàtic són i han de ser beneficioses per millorar la qualitat de l’aire.
3. A Catalunya, determinades zones densament poblades superen els nivells
d’òxids de nitrogen (NOx) i de partícules (PM10), i també són preocupants els
nivells d’ozó en altres zones del país.
4. El coneixement de la relació entre la contaminació atmosfèrica i la salut de les
persones, que ha crescut significativament en els darrers anys, sumat a una
percepció i preocupació social creixents, fa que, tots plegats, la ciutadania i els
ens locals, assumim la responsabilitat i el repte ineludible de la millora de la
qualitat de l’aire.
5. La crisi sanitària de la COVID-19 ha generat impactes negatius en l’economia i
en el conjunt de la societat. Els representants del món local hem format part de
la solució i hem estat a peu de carrer per aturar-ne els impactes sanitaris,
econòmics i socials. Aquesta resolució és una demostració tangible de la
capacitat i de la solvència dels municipis per afrontar processos de
transformació. Cal remarcar també la importància que ha tingut la coordinació
entre administracions en la gestió dels impactes de la pandèmia.
6. La contaminació de l’aire no té fronteres i demana una resposta conjunta, que
inclogui indefectiblement els municipis. Reivindiquem el nostre paper com a
actors clau de les crisis climàtica i de la contaminació de l’aire. Hem impulsat la
major Zona de Baixes Emissions del sud d’Europa, mesures de mobilitat
sostenible, de transició energètica i de renaturalització. Desenvolupem des de
fa molts anys i amb rigor les actuacions de mitigació de les emissions que es
deriven del Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia. Tenim molt a aportar:
experiència, innovació, proximitat i visió estratègica. Ara, els fons Next
Generation de la Unió Europea ens brinden una gran oportunitat per dissenyar
un futur més verd i sostenible.
7. Per tot això, apel·lem al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les
administracions supramunicipals i reivindiquem un gran acord polític i social per
la millora de la qualitat de l’aire, amb un paper rellevant del món local.
En conseqüència, manifestem que...
1. Els representants el món local en el 2n Congrés Català de Qualitat de l’Aire
declarem que ens mobilitzem per la millora de la qualitat de l’aire, la fem una prioritat
de la nostra acció i ens proposem avançar en les accions i estratègies de resposta a
una de les principals causes de mort a tot el món, i la primera a nivell europeu.

2. La contaminació no entén de fronteres, ni de termes municipals i proposem un gran
acord polític i social a Catalunya per treballar en favor de la qualitat de l’aire, amb
mesures urgents i eficients.
3. Reclamem un paper protagonista en el conjunt de les administracions que treballen
per la millora de la qualitat de l’aire.
En conseqüència, amb l’adopció d’aquesta declaració, ens comprometem
a...
1. Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya un gran acord polític i social
per la millora de la qualitat de l’aire, amb participació rellevant del món local.
2. Adoptar mesures fermes per millorar la qualitat de l’aire i reduir les emissions de
GEH a les nostres ciutats i pobles, més enllà de les competències atribuïdes i impulsar
accions concretes i urgents en
cadascun dels àmbits següents:
a. Adoptar una planificació urbana, un disseny d’infraestructures i equipaments
públics sostenibles i una gestió de l’entorn urbà que tinguin en consideració la
salut pública i la seva relació amb la qualitat de l’aire.
b. Promoure la pacificació de la mobilitat urbana privada a les nostres ciutats i
pobles: una mobilitat que redueix les emissions, amb la millora dels transport
públic urbà i interurbà, amb la promoció dels vehicles elèctrics i els
desplaçaments a peu o amb bicicleta.
c. Millorar i innovar en els serveis de transport urbà i de mercaderies.
d. Promoure el seguiment, avaluació i control de contaminants atmosfèrics
locals.
e. Regular i controlar els focus d’emissió de les obres, públiques i privades.
f. Promoure una transició decidida cap a les energies netes i renovables.
g. Informar i conscienciar la ciutadania sobre la qualitat de l’aire i l’impacte de la
contaminació atmosfèrica en la salut, i promoure la seva participació efectiva en
les accions que cal portar a terme.
h. Incorporar criteris de gestió i millora de la qualitat de l’aire en els instruments
de fiscalitat municipal.
És l’hora d’actuar, de forma urgent i coordinada. Aquests són els nostres
compromisos per la millora de la qualitat de l’aire.
Sabadell, 15 d’octubre del 2021 “
Informe de la tècnica de Medi Ambient, de data 05 de novembre de 2021, que
literalment diu:
“Antecedents
L’any 2017 l’Ajuntament de Malgrat de Mar aprova el Pla d’Acció per a l’Energia i el
Clima (PAESC), comprometent-se a aplicar en el seu territori els objectius climàtics i
energètics de la Unió europea.

El PAESC es divideix en dues línies de treball, la mitigació i l’adaptació. Les diferents
accions pretén assolir de manera integradora la millora de la vulnerabilitat davant la
crisi climàtica global.
Per tal d’assolir aquests reptes, l’Ajuntament vol treballar en projectes que es redueixi
la vulnerabilitat de la societat i es millori el benestar de la ciutadania.
Consideracions
El passat 15 d’octubre es va celebrar el 2on Congrés de Qualitat de l’Aire: Cimera
d’Alcaldies. L’Ajuntament de Malgrat de Mar, representat per Joan Mercader i Carbó,
hi va participar, el fet d’assistir-hi implicava l’adhesió a la Declaració de Sabadell. “
El Ple ha donat compte de l'Adhesió de l'Ajuntament de Malgrat de Mar a la
Declaració de Sabadell que es va celebrar el passat dia 15 d’octubre de 2021 en
el 2on Congrés de Qualitat de l’Aire: Cimera d’Alcaldies.
6. - Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 3077/2021 a la 3489/2021.
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=20211118&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=20211118&punto=7
8. - Moció presentada pel GPM ERC amb motiu del 25 de novembre, Dia
Internacional contra la violència envers les dones, exp. A1302021000013.
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=20211118&punto=8
Exposició de motius:
La violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta que es manifesta de
formes diverses (sexual, econòmica, psicològica, institucional i simbòlica, entre
d’altres). Aquestes violències són fruit del patriarcat, sistema social que situa a l’home
en una posició dominant i superior envers les dones. Cal deconstruir la nostra societat
per poder superar les desigualtats i crear noves formes de relació basades en la
llibertat i la igualtat.
És per això que ens hem dotat d'instruments pioners com la Llei catalana 5/2008, de
24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista i la seva modificació
Llei 17/2020 i d'instruments judicials, d'anàlisis i protocols d'atenció especialitzada.
Malgrat això, el nombre d'assassinats masclistes creix cada any. Enguany s’han

produït 22 feminicidis als Països Catalans i no cessa. Ens cal abordar de manera
prioritària les violències envers les dones mitjançant la implementació de polítiques
públiques preventives que actuïn sobre les discriminacions i vulneracions dels drets
humans de les dones, en concret i de totes les persones, sigui quina sigui la seva
identitat sexual i de gènere, en general. És necessari sumar esforços i crear
dinàmiques de treball cooperatiu que ens permetin crear conjuntament sistemes
innovadors per erradicar definitivament la violència masclista que representa una greu
vulneració dels drets humans i atempta contra la llibertat individual i la igualtat efectiva
entre dones i homes.
Volem municipis lliures de violències masclistes.
Vista la moció presentada pel GPM d’ERC, el Ple de l’Ajuntament, per
assentiment dels disset membres presents (PSC, JxCat MeM, JxM, ERC i CUP),
acorda:
Primer. Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes
manifestant el compromís de treballar per fer del nostre municipi un espai lliure de
violències masclistes, dissenyant instruments específics per a la prevenció i la
sensibilització en igualtat que ataqui des de l’origen la cultura patriarcal que atempta
contra la vida i els drets de les dones.
Segon. [Si existeixen instruments específics] Revisar, avaluar i actualitzar les eines i
plans d’acció vigents per adaptar-los a les noves realitats locals i que contemplin totes
les formes de violència masclista.
Tercer. Impulsar els recursos d’atenció i prevenció (com els SIE i els SIAD) i garantir
l’habitatge de lloguer social.
Quart. Garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere dels i les
professionals que intervenen en els circuits de la violència masclista.
Cinquè. Manifestar el compromís per erradicar i actuar amb determinació contra
qualsevol manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals i d’oci
que rebin el suport de l’Ajuntament.
Sisè. Instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat
d’oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els infants
en casos de violència masclista.
9. - Moció presentada pel GPM ERC en relació a la sentència que anul·la el
mètode de determinació de la base imposable de l’Impost de la Plusvàlua
Municipal, exp. A1302021000014.
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=20211118&punto=9

L’anunci del Tribunal Constitucional conforme estimava la qüestió d’inconstitucionalitat
número 4433-2020, anul·lant diversos apartats de l’article 107 de la Llei d’Hisendes
Locals, comportava a la pràctica la impossibilitat de continuar liquidant l’Impost
sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, la plusvàlua. La
sentència ho argumentava pel fet que s’emprava un mètode objectiu de determinació
de la base imposable que pressuposava que sempre es produïa un increment de valor
dels terrenys, només pel simple pas dels anys, sense considerar si realment s’havia
produït l’increment ni la quantia real d’aquest. Per tant, el que posava en qüestió
novament no era l’impost com a tal, sinó el mètode de càlcul emprat per a determinar
la base imposable.
I aquí entenem que la responsabilitat d’arribar a aquesta situació va ser única i
exclusivament del govern de l’Estat en la mesura que no va abordar la reforma
legislativa que instava a fer el propi TC en l’anterior sentència de l’any 2017. Calia
reformar-ho amb celeritat per evitar situacions que no eren acceptables des d’una
òptica de justícia tributària, com era el cas dels supòsits en que es liquidava l’impost
sense existir un increment real de valor dels terrenys. En una situació idèntica la
Diputació Foral de Guipúscoa (que disposa d’una Llei d’Hisendes locals pròpia
sustentada en el règim foral) va adequar el mètode de càlcul de l’impost en tan sols
dos mesos, evitant així la inseguretat jurídica a la que han estat exposats els
contribuents i els ajuntaments subjectes al règim comú.
La plusvàlua és un impost d’aplicació potestativa que actualment tenen incorporat la
gran majoria d’ajuntaments i que forma part indestriable del model de finançament
local, contribuint a assolir la suficiència financera necessària per atendre el conjunt de
competències municipals. Amb les dades de la liquidació 2019 els ajuntaments
catalans van ingressar 590 milions d’euros d’aquest impost, 2.675 milions al
conjunt de l’Estat, arribant a representar en molts casos més del 15% sobre el total
d’ingressos tributaris.
En un moment en que els ajuntaments centren els esforços en la recuperació
econòmica i es troben immersos en l’elaboració dels pressupostos per al 2022, la
pèrdua dels ingressos provinents d’una figura tributària tan cabdal com la plusvàlua
hauria desmuntat totes les previsions pressupostàries, obligant a emprendre
retallades precisament quan la pròpia Comissió Europea defensa que el que
calen són polítiques expansives.
Davant aquesta situació l’Estat s’ha vist obligat a fer en 15 dies la feina que no va
fer en 4 anys i mig, fet que demostra que va mancar determinació per solucionar el
problema i que ho van anar posposant fins que no han tingut més opció que abordarho, fruit d’una sentència contundent que a més posava el focus en la inacció del
legislador estatal.
El RDL 26/2021 recull una nova fórmula per determinar la base imposable de l’impost,
amb uns coeficient que s’actualitzaran cada any i que sí mantenen vinculació amb
l’evolució del mercat immobiliari. A més, permet al contribuent acollir-se a un mètode
alternatiu per a determinar aquesta base imposable, consistent en acreditar que
l’increment de valor ha estat menor al resultant del mètode objectiu o fins i tot que no
ha existit, supòsit en el qual quedaria exempt de tributació.

Ara bé, l’esmentada reforma aprovada amb el RDL 26/2021 no recull cap mecanisme
de compensació en favor dels ajuntaments per la pèrdua d’ingressos que haurà
comportat de manera immediata la sentència el TC. Tampoc preveu compensar la
pèrdua permanent d’ingressos que derivarà de la nova metodologia de càlcul.
Les primeres estimacions fetes per diferents ajuntaments apunten que amb aquesta
nova metodologia s’hauria ingressat al voltant d’un 30% menys del que s’ha ingressat
per plusvàlues en el que portem d’exercici 2021. I aquí és on cal destacar la referència
que feia la pròpia sentència del TC conforme corresponia al legislador estatal efectuar
la reforma necessària de l’impost, garantint addicionalment el principi de suficiència
financera de les entitats locals, recollit a l’article 142 de la Constitució
Vista la moció presentada pel GPM d’ERC, el Ple de l’Ajuntament, per setze vots
a favor de PSC, JxCat MeM, JxMalgrat i ERC i una abstenció de la CUP, acorda:
Primer. Instar al govern de l’Estat a crear un fons extraordinari per a compensar la
pèrdua d’ingressos que ocasioni aquesta sentència sobre les finances municipals, tant
per aquelles transmissions efectuades durant els 15 dies en que no s’ha pogut exigir
l’impost, com sobretot per aquelles transmissions anteriors que estaven pendents de
liquidar i no es podran efectuar i les que no havien adquirit caràcter ferm i caldrà
retornar als contribuents en base als fonaments de la sentència del TC.
Segon. Instar al govern de l’Estat a crear un fons permanent de compensació en favor
dels ajuntaments per la reducció d’ingressos que generarà el nou mètode de
determinació de la base imposable, en compliment del principi de suficiència financera.
Tercer. Comunicar aquesta acords a la FMC, a l’ACM, al govern de la Generalitat de
Catalunya i al govern de l’Estat.
10. - 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=20211118&punto=10
El Sr. Alcalde, Joan Mercader aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc
aquesta acta.
Emili Tapias Sola
Secretari General

