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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

 
Identificació de la sessió 

 
Data: 16 de desembre de 2021 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19.00 a 21.45 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 

 
Hi assisteixen 

 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – 
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) 

 
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 
 
Assisteixen el Sr. Víctor Martínez del Rey, director geneal, el Sr. Ramon Boada 
Oliveras, interventor i el secretari de l’Ajuntament el Sr. Emili Tapias Sola, que dóna fe 
de l’acte. 
 
Excusa la seva assistència la Sra. Sarah Corpas Marcial. 
 



 

 

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 ordinària anterior 
de data 18 de novembre de 2021 i de l’acta extraordinària urgent de data 26 de 
novembre de 2021 i de l’acta extraordinària de data 3 de desembre d’enguany. 

Dictàmens 

2. Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2022, exp. 
F1102021000003. 

3.- Aprovar la plantilla orgànica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per l’exercici 2022, 
exp. C1102021000001. 

4.- Aprovar la modificació del Plànol de delimitació de les franges perimetrals de 
prevenció d’incendis del terme de Malgrat de Mar, exp. H4202021000007. 

2) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL 

Donar compte 

5.- Donar compte de la resolució d’Alcaldia número 3878/2021 de data 3 de desembre 
de 2021, relativa al nomenament dels Tinents d’Alcalde, exp. A1112021000005. 
 
6.- Donar compte de la resolució d’Alcaldia número 3877/2021 de data 3 de desembre 
de 2021, relativa al nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i a la 
determinació de la periodicitat de les seves sessions ordinàries, exp. 
A1112021000006. 
 
7.- Donar compte de la resolució d’Alcaldia número 3879/2021 de data 3 de desembre 
de 2021, relativa a la delegació de competències de l’Alcaldia a favor dels regidors i 
regidores de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, exp. A1112021000007. 
 
8.- Donar compte de la resolució d’Alcaldia número 3876/2021 de data 3 de desembre 
de 2021, relativa a les delegacions de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local, 
exp. A1122021000002. 
 

Control i seguiment del govern municipal 

9.- Resolucions dictades per l’Alcaldia de la  3490/2021 a la   3832/2021. 

10.- Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori. 
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11.- Moció presentada pel GPM ERC, JXMalgrat i la CUP amb motiu de la petició de 
l’AAVV Llibertat, Sant Elm i tram carrer Carme, exp. A1302021000015. 
 
12.- Moció presentada pel GPM JxMalgrat, ERC, JxCat MeM i la CUP en relació a la 
sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de SOMESCOLA.CAT, 
exp. A1302021000016. 

13.- Precs i preguntes. 

Desenvolupament de la sessió 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20211216 
 
 
1. - Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària 
anterior de data 18 de novembre de 2021 i de l’acta extraordinària urgent de data 
26 de novembre de 2021 i de l’acta extraordinària de data 3 de desembre 
d’enguany. 

 
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=20211216&punto=1 
 
2. - Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2022, exp. 
F1102021000003. 
 

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=20211216&punto=2 

 

 
Vist l’expedient de tramitació de pressupostos, corresponents a l’exercici de 2022 
 
Vist el que disposen els articles 162 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals.  
 
Vists l’informe emes per l’Interventor de Fons, de data 29 de novembre de 2021 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 9 de desembre de 2021. 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 2 de desembre de 2021, el Ple de 
l’Ajuntament, per nou vots a favor de PSC i JxCat MeM, tres abstencions de 
JxMalgrat i quatre vots en contra d’ ERC i la CUP, acorda: 

 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2022 integrat pel 

Pressupost de l’Ajuntament, que es detallen a continuació: 
 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20211216
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20211216&punto=1
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20211216&punto=2


 

 

1. Pressupost de l’Ajuntament 
 

 Pressupost d’ingressos: 
 

Capítol Descripció 

1 Impostos directes 9.268.000,00      

2 Impostos indirectes 275.000,00         

3 Taxes, preus públics  i altres ingressos 4.612.625,00      

4 Transferències corrents 5.321.825,00      

5 Ingressos patrimonials 181.500,00         

6 Alienació d'inversions reals 400,00                 

7 Transferències de capital 1.608.600,00      

8 Actius financers 36.000,00            

9 Passius financers 2.612.025,00      

Total pressupost d'ingressos 23.915.975,00    
 

 

 Pressupost de despeses: 
 

Capítol Descripció 

1 Despeses de personal 10.278.800,00    

2 Depeses corrents en béns corrents i serveis 8.873.500,00      

3 Despeses financeres 24.000,00            

4 Transferències corrents 448.600,00         

6 Inversions reals 4.225.150,00      

7 Transferències de capital 29.925,00            

8 Actius financers 36.000,00            

9 Passius financers -                         

Total pressupost de despeses 23.915.975,00    

 
 

 
Segon. Aprovar les bases d’execució del pressupost. 

 
Tercer. Exposar-lo al públic, juntament amb els seus antecedents i justificants, per un 
termini de quinze dies hàbils, mitjançant inserció del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Quart. Considerar definitivament aprovat el pressupost, en el supòsit de que no es 

presenti cap reclamació durant el termini d’exposició al públic. 
 
Cinquè. Remetre còpia del pressupost, definitivament aprovat, a l’Administració de 
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.  
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3. - Aprovar la plantilla orgànica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per l’exercici 
2022, exp. C1102021000001. 
 
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=20211216&punto=3 
 
Antecedents 

 
L’article 26 del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al servei 
dels Ens Locals de Catalunya, en concordança amb l’article 28 del Decret Legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un únic text determinats 
preceptes de la funció pública a Catalunya, conforme les entitats locals han d’aprovar 
anualment la seva plantilla orgànica. 
 
Modificacions: 
 

Personal directiu:    
 

 Sense modificacions 
 

Modificacions de llocs relatius a personal funcionari:    
 

 Reconversió d’un lloc de treball d’Auxiliar administratiu/va (C2 14) adscrit 
a l’Àrea de Serveis Econòmics, en un lloc de treball d’Administratiu/va (C1 
16) inicialment adscrit a  la mateixa àrea.  

 
Per tant la plantilla de personal funcionari resta predeterminada en 102 llocs de 
treball (88 llocs efectius). 

 
Modificacions de llocs relatius a personal laboral:    
 

 Sense modificacions 
 

Per tant la plantilla de personal laboral resta predeterminada en 96 llocs de treball 
(77 llocs efectius). 

 
Personal eventual 

 

 Sense modificacions 
 
Informe del tècnic de Recursos Humans de data 02.12.2021. 
 
Marc normatiu 
 

La plantilla de llocs de treball té com a fonament jurídic la Llei 11/2020, de de 30 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’ Estat per l’any 2021 publicada al BOE núm. 
341 de 31.12.2020.  
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20211216&punto=3


 

 

L’article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, estableix que la plantilla de personal de les 
entitats locals ha d'estar integrada per la relació detallada per cossos, escales, 
subescales, classes i categories de les places en què s'integren els funcionaris, el 
personal laboral i l'eventual agrupades, indicant la denominació d'aquests, el nombre 
de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què 
pertanyin, d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés. 
 
L’article 26 del mateix Decret 214/1990, estableix que l'entitat local ha d'aprovar 
anualment la plantilla en la mateixa sessió en què s'aprovi el pressupost. Un exemplar 
de la plantilla amb el total de les retribucions del personal que se'n dedueixi i de la 
relació de llocs serà un dels documents que integren el pressupost.  
 
Finalment pel què fa al procediment d’aprovació de la plantilla s’haurà de seguir el què 
disposen els articles 126 al 129 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
a l’article 22.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de règim local i a l’article 52.2.j) 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
L’aprovació de la plantilla és competència plenària indelegable (art. 52.2.j) text refós 

LMRLC) i una vegada aprovada pel Ple s'ha de publicar, en el termini dels trenta dies 
següents al d'aquesta aprovació, en el BOP i en el DOGC, trametent-ne còpies a 
l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.  
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 9 de desembre de 2021. 
 
Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 2 de desembre de 2021, el Ple de 
l’Ajuntament, per quinze vots a favor de PSC i JxCat MeM, JxMalgrat i ERC i una 
abstenció de la CUP, acorda: 

Primer. Aprovar la Plantilla Orgànica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, que figura 

com a annex al present acord i que ha de regir durant l’exercici 2022 de conformitat 
amb el referit article 26 del Decret 214/1990 i l’article 28 del Decret Legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un únic text determinats preceptes de la 
funció pública a Catalunya. 
 
Així mateix, caldrà publicar-la en el BOP i en el DOGC, de conformitat amb l’article 28 
del referit reglament (214/1990) 
 
Segon. Comunicar el trametre còpia de la referida Plantilla Orgànica a l’administració de 

l’Estat (Ministerio para las Administraciones Públicas) i a la Generalitat de Catalunya 
(Departament de Governació i Relacions Institucionals). 
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                                  A N N E X  
 
PERSONAL DIRECTIU 
 

Directius Públics Professionals Total Provisió Vacant Grup  Règim 

Sense Escala  
  

   

     Director/a General 1 0 0 A1 F/L 

 
Personal funcionari de carrera

Llocs existents 102

Llocs efectius 88

3

Denominació Número Grup Nivell CD Vacants

SECRETARI/A 1 A1 30 1

INTERVENTOR/A 1 A1 30 0

TRESORER/A * 1 A1 22 1

30

Denominació Número Grup Nivell CD Vacants

TÈCNIC/A RRHH 1 A1 26 1

TÈCNICS/QUES DE GESTIÓ 4 A2 24 0

ADMINISTRATIUS/VES 20 C1 16 6

AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES 3 C2 14 2

CAP OFICINA ATENCIO CIUTADANA 1 C1 16 0

NOTIFICADOR/A 1 E 12 0

Escala d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional................................................................................................

Escala d’Administració General.......................................................................................................................................................
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Denominació Número Grup Nivell CD Vacants

CAP AREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT 1 A1 30 0

TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYERIA 1 A1 24 0

CAP UNITAT ADMINISTRATIVA T. I SOSTENIBILITAT 1 A1 24 0

CAP ÀREA SERVEIS A LA PERSONA 1 A1 22 0

TÈCNIC/A SUPERIOR ARXIU 1 A1 22 0

ARQUITECTE/A TÈCNIC/A 1 A2 20 0

TÈCNIC/A MEDI AMBIENT 1 A2 20 0

TÈCNIC/A MIG INSPECCIO OBRES - TRIBUTS 1 A2 20 0

TÈCNIC/A MIG ACTIVITATS 1 A2 20 0

TÈCNIC/A AUXILIAR CADASTRE 1 C1 16 0

TÈCNIC/A AUXILIAR BIBLIOTECA 1 C1 16 0

TÈCNIC/A AUXILIAR ESTADÍSTICA I POBLACIÓ 1 C1 16 0

TÈCNIC/A AUXILIAR D’ESPORTS 1 C1 16 0

TÈCNIC/A AUXILIAR POLICIA 1 C1 16 0

TÈCNIC/A AUXILIAR JOVENTUT 1 C1 16 1

AUXILIAR TÈCNIC/A JOVENTUT 1 C2 14 0

Escala d’Administració Especial....................................................................................................................................................

 
 



 

 

53

Denominació Número Grup Nivell CD Vacants

INSPECTOR/A 1 A2 26 0

SOTS-INPECTOR/A 1 C1 22 0

SERGENT 3 C1 20 0

CAPORAL 7 C2 18 0

AGENTS 41 C2 16 3

Cos de la Policia Local .............................................................................................................................................................

 
 
Personal laboral

Llocs existents 96

Llocs efectius 77

2

Denominació Número Grup Nivell CD Vacants

TÈCNIC/A SUPERIOR JURÍDIC ADMINISTRATIU 1 A1 24 0

CAP ÀREA QUALITAT DE VIDA 1 A1 22 0

19

Denominació Número Grup Nivell CD Vacants

TÈCNIC/A INFORMÀTICA - COMUNICACIÓ 1 A2 24 0

TÈCNIC/A PROMOCIÓ MUNICIPI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 1 A2 24 1

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ- PREMSA 1 A2 22 0

DIRECTOR/A RÀDIO MUNICIPAL 1 A2 22 0

TÈCNIC/A GIS – CADASTRE 1 A2 20 0

COORDINADORA D’ACCIO SOCIAL 1 A2 20 0

TREBALLADOR/A SOCIAL 4 A2 18 0

EDUCADOR/A SOCIAL 2 A2 18 1

TÈCNIC/A D’INSERCIÓ LABORAL 1 A2 18 0

DOCENT RESPONSABLE ESCOLA ADULTS 1 A2 18 0

DOCENT ESCOLA ADULTS 3 A2 18 0

TÈCNIC/A ENSENYAMENT 1 A2 18 0

TÈCNIC/A BARRIS, IGUALTAT, GENT GRAN I LGTBIQ 1 A2 18 1

Tècnics/ques superiors...............................................................................................................................................................

Tècnics/ques mitjos....................................................................................................................................................................
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Denominació Número Grup Nivell CD Vacants

COORDINADOR/A SERVEIS  TERRITORI 1 C1 18 0

TÈCNIC/A AUXILIAR DE CULTURA 1 C1 16 0

TÈCNIC/A AUXILIAR BIBLIOTECA 3 C1 16 0

TÈCNIC/A  AUXILIAR TIC 2 C1 16 0

TÈCNIC/A  AUXILIAR PROMOCIÓ MUNICIPI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 2 C1 16 1

1

Denominació Número Grup Nivell CD Vacants

ADMINISTRATIU/VA OAC 1 C1 16 0

Tècnics/ques auxiliars ..............................................................................................................................................................

Administratius/ves....................................................................................................................................................................
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6

Denominació Número Grup Nivell CD Vacants

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA OAC 1 C2 14 0

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1 C2 14 0

AUXILIAR DE TURISME 2 C2 14 0

AUXILIAR SUPORT REGISTRE QUALITAT DE VIDA 1 C2 14 1

AUXILIAR TÈCNIC/A TIC 1 C2 14 1

Auxiliars tècnics/ques..............................................................................................................................................................

 
 
 

31

Denominació Número Grup Nivell CD Vacants

RESPONSABLE ENLLUMENAT 1 C2 16 0

RESPONSABLE ESPAIS VERDS 1 C2 16 0

RESPONSABLE VIA PÚBLICA I OBRES 1 C2 16 1

OFICIALS 1ª ENLLUMENAT 5 C2 14 1

OFICIALS 1ª ESPAIS VERDS 5 C2 14 1

OFICIALS 1ª VIA PÚBLICA I OBRES 5 C2 14 1

OFICIALS ESPAIS VERDS 5 C2 14 1

OFICIALS VIA PÚBLICA I OBRES 5 C2 14 0

SUPERVISOR/A DE QUALITAT 1 C2 14 0

TREBALLADOR/A FAMILIAR 1 C2 14 0

OFICIAL ESPECIALITAT ESTRUCTURES LÚDIQUES 1 C2 14 1

Encarregats/des  i personal qualificat d'oficis......................................................................................................................
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Denominació Número Grup Nivell CD Vacants

OPERARI/A ENLLUMENAT 1 E 12 0

OPERARI/A ESPAIS VERDS 4 E 12 2

OPERARI/A VIA PÚBLICA I OBRES 4 E 12 1

Personal no qualificat d'oficis.................................................................................................................................................
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Denominació Número Grup Nivell CD Vacants

CONSERGES ENSENYAMENT 2 E 12 0

CONSERGES ESPORTS 6 E 12 2

CONSERGES QUALITAT DE VIDA 2 E 12 1

CONSERGES ESCOLA ADULTS 2 E 12 0

CONSERGES SERVEIS A LA PERSONA 2 E 12 0

TELEFONISTA QUALITAT DE VIDA 1 E 12 0

AGENTS CÍVICS 2 E 12 0

Personal subaltern.....................................................................................................................................................................

 
 
Personal laboral estable a jornada parcial

1

Denominació Número Grup Nivell CD Vacants

MESTRE/A CATALÀ ESCOLA ADULTS (66,67%) 1 A2 18 0

Personal laboral temporada

1

Denominació Número Grup Nivell CD Vacants

AUXILIAR TÈCNIC/A DE TURISME 1 C2 14 1

Tècnics/ques mitjos....................................................................................................................................................................

Auxiliars tècnics/ques..............................................................................................................................................................

 
                   



 

 

 
 
 
4. - Aprovar la modificació del Plànol de delimitació de les franges perimetrals de 
prevenció d’incendis del terme de Malgrat de Mar, exp. H4202021000007. 
 
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=20211216&punto=4 
 
 
Antecedents 
 

1. El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 9-2-2006 va aprovar 
definitivament el “Plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i 
instal·lacions afectades per al Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 
trama urbana que incorpora l’informe en què es determinen les fases d’execució 
dels treballs que cal efectuar per complir l’establert a l’art. 4.3 del Decret 123/2005. 
 

2. El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 8-8-2019 va aprovar 
definitivament el “Plànol de delimitació de les franges perimetrals de prevenció 
d’incendis forestals del municipi de Malgrat de Mar”. Aquest acord es va publicar 
en el BOP en data 26 d’agost de 2019. 

 
3. En data 6-4.2021 es presenta el “Projecte d’obertura i manteniment de la franja 

perimetral de prevenció d’incendis del nucli urbà de Malgrat de Mar anomenat 
“Projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en la 
franja perimetral de baixa combustibilitat” mitjançant el recurs tècnic de la Diputació 
de Barcelona.  

 
4. Els serveis tècnics municipals han redactat un document de “Modificació del plànol 

de delimitació de les franges perimetrals de prevenció d’incendis. Juny 2021.” 
 

5. En data 8-7-2021, l’enginyer municipal ha emès informe. 
 

6. En data 13-7-2021 per decret d’alcaldia núm. 2208/2021, es va resoldre sotmetre a 
informació pública la “Modificació del plànol de delimitació de les franges 
perimetrals de prevenció d’incendis forestals del municipi de Malgrat de Mar”. 
Aquest acord ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
22 de juliol de 2021, en el diari El Punt-Avui de data 16 de juliol de 2021 i a la seu 
electrònica de l'Ajuntament.  

 
7. En data 23-9-2021, s’ha rebut l’informe favorable de la Direcció General 

d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. 
 

8. Segons certificat del Secretari de data 16-11-2021, durant el termini d’informació 
pública pública no s’ha presentat cap al·legació. 

 
Consideracions jurídiques 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20211216&punto=4
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En data 23-11-2021, l’enginyer municipal ha emès informe que en la seva part 
essencial diu: 
 
“L’esmentat projecte preveu unes modificacions significatives que requereixen de la 
Modificació del Plànol de delimitació  
 
Les modificacions es presenten cinc modificacions que requereixen d’una actualització 
del Plànol i notificar als subjectes obligats i suportats en compliment de la legislació de 
prevenció d’incendis forestals. 
Les modificacions significatives es concreten en: 
1.- Es traça la franja perimetral del nucli urbà perfilant el perímetre i tenint en compte la 
classificació del sol urbà i sol no urbanitzable, així com aquells sector urbanitzables 
desenvolupats i no desenvolupats. Aquesta franja es modifica a priorització 1 atès el 
nombre de persones a protegir. 
2.- PP4: Tanatori. S’inclou al límit de la franja de delimitació, l’àmbit del sector 
urbanístic amb obres d’urbanització completades parcialment. 
3.-Es modifica el límit en l’àmbit de can Palomeres per ajustar-se a la classificació 
urbanística del sòl.  
4.-Ambit del sector PP8 zona industrial nord, es modifica el límit de la franja incloent en 
el perímetre de la franja de nucli urbà els establiments d’aparcament de caravanes, 
així com les edificacions existents situades al límit del futur sector amb el municipi de 
Palafolls. 
5.-Sector Santa Rita. A causa de la proximitat de les edificacions existents a la franja 
del nucli urbà, s’ha definit una doble franja per la protecció de les edificacions exis tents 
en un sector urbanitzable pendent de desenvolupar. Totes les edificacions es situen 
dins del límit del sol urbà/urbanitzable. 
Aquestes modificacions implica que alguns subjectes obligats s’incorporen a la franja 
perimetral del nucli urbà, i per tant se’ls modifica la seva condició com a tal. 
 
Per tant, es proposa la Modificació del “Plànol de delimitació de les franges perimetrals 
de prevenció d’incendis forestals del municipi de Malgrat de Mar” per incorporar les 
modificacions significatives mencionades.  
 
Els serveis tècnics municipals han redactat aquesta Modificació del “Plànol de 
delimitació de les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals del municipi de 
Malgrat de Mar”.   
 
 
Informació publica 
Es publica l’anunci al BOP en data 22 de juliol de 2021 
Es publica al diari El punt- avui en data 16 de juliol de 2021 
En data 13 d’agost de 2021 s’emet una diligència que es fa constar que l’anunci ha 
estat exposat al tauler d’edictes electrònics del dia 23.07.2021 al dia 12.08.2021, 
ambdós inclosos. 
 
El secretari certifica en data 16 de novembre de 2021 que en relació al resultat de la 
informació publica, no s’ha presentat cap al·legació al respecte. 
 
 
Informe de la Direcció General del Medi Natural. 



 

 

El informe de la Direcció General del Medi natural en el informe signat en data 23 de 
setembre de 2021, es un informe FAVORABLE atès que es considera que compleix 
les condicions establertes en l’art.4 del Decret 123/2005 amb les condicions següents: 
-Cal valorar la inclusió de dues edificacions: 
Una nau amb coordenades UTM 479299,4610919  
Edificació amb coordenades UTM 477298,460130.  
 
-Cal valorar l’ampliació de l’àmbit de l’estació de servei, element 081108_13 per tal 
que inclogui tota la superfície de la instal·lació, inclòs la totalitat del pàrquing. 
 
 
Consideracions  
-Cal valorar la inclusió de dues edificacions: 
Una nau amb coordenades UTM 479299,4610919  
Edificació amb coordenades UTM 477298,460130.  
 
Respecte a la valoració tècnica en relació a les condicions plantejades per la Direcció 
general del Medi Natural esmentar que l’objecte d’aquesta modificació es ajustar la 
franja perimetral del nucli urbà d’acord amb el projecte executiu redactat i que es 
pretén executar per tal de protegir a les persones, les edificacions i instal·lacions del 
nucli urbà de Malgrat de Mar davant els incendis forestals, amb l’obertura i 
manteniment de la corresponent franja perimetral. 
Per tant la franja afectada per la modificació correspon a la franja amb codi 
081108_01. 
 
La primera edificació, nau, La Cooperativa, es situa en sol no urbanitzable qualificat 
d’equipament actuals (clau 7a). Aquesta edificació es situa fora del nucli urbà i fora de 
la franja perimetral objecte de modificació. Aquesta edificació no estava inclosa en el 
plànol de delimitació aprovat inicialment en data 8 d’agost de 2019, plànol informat 
també per la Direcció General de Medi Natural. El risc d’incendi forestal i la necessitat 
de franja en aquesta edificació és mínim atès que està envoltat de camps agraris 
conreats i vials. 
Aquest tècnic valora que no es necessari incloure aquesta edificació en aquesta 
modificació ates que no és l’objecte de la modificació, ni forma part del nucli urbà i el 
risc d’incendi forestal atesa la ubicació i camps conreats pròxims no requereix 
actuacions de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc. 
 
La segona edificació, edificació, les coordenades estan errònies i no s’ubica a Malgrat. 
Considerant un error en la coordenada UTM Y que en comptes de 460130 hauria de 
dir 4610130, s’ubica en l’emplaçament una edificació tipus habitatge que es situa en 
sol no urbanitzable qualificat de zona agrícola (clau 23). Aquesta edificació es situa 
fora del nucli urbà i fora de la franja perimetral objecte de modificació. Aquesta 
edificació es situa envoltada de les franges perimetrals de 25 metres dels límits de 
franja 081108_01, i els terrenys propers son conreats i espais lliures, i per tant es pot 
garantir que la franja amb reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc 
es complirà i el risc serà mínim. 
 
Aquest tècnic valora que no es necessari incloure aquesta edificació en aquesta 
modificació ates que no és l’objecte de la modificació, ni forma part del nucli urbà i el 
risc d’incendi forestal atesa la ubicació, la proximitat de les franges perimetrals i els 
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camps conreats pròxims no requereix actuacions de reducció de la densitat de l’arbrat i 
estassada del sotabosc. 
 
 
-Cal valorar l’ampliació de l’àmbit de l’estació de servei, element 081108_13 per tal 
que inclogui tota la superfície de la instal·lació, inclòs la totalitat del pàrquing. 
 
La part del pàrquing de l’àmbit de l’estació de servei  es situa en sol no urbanitzable 
qualificat de subsistema viari (clau 5)  
Aquest aparcament es situa fora del nucli urbà i fora de la franja perimetral objecte de 
modificació i tampoc correspon a una edificació o instal·lació a protegir en aplicació a 
la Llei5/2003.  
El perímetre que s’ha definit a l’àmbit de l’estació de servei correspon al límit de sòl 
urbà, i que qualifica aquest àmbit com a subzona d’ordenac ió consolidada per a ús 
hoteler (clau 18c) 
 
Aquest tècnic valora que no es necessari incloure la totalitat del pàrquing ates que no 
es considera edificació o instal·lació a protegir, i ates que no és l’objecte de la 
modificació, ni forma part del nucli urbà. 
 
 
Tramitació de l’expedient 
L’art. 4.5 del Decret 123/2005, disposa que el procediment d’aprovació del plànol de 
delimitació s’ajustarà a la tramitació següent:  
a) Elaboració  
b) Informació pública  
c) Informe de la Direcció General del Medi Natural  
d) Aprovació pel Ple de l’Ajuntament  
e) Tramesa al Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
 
Conclusió 
Emetre informe favorable per l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament de la Modificació del 
“Plànol de delimitació de les franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals del 
municipi de Malgrat de Mar” amb la memòria corresponent, signat el juliol de 2021, 
tenint en compte el que s’ha expressat.” 
 
 
En data 23-11-2021, la Cap de la Unitat Administrativa de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat ha emès l’informe següent: 
 

1. “Normativa aplicable 
-  Llei 5/2003 de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals (modificada per la Llei 5/2017 i Llei 2/2014) (LMPIF) 

- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

-  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques 

 



 

 

2. L’informe de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi és 
favorable a l’aprovació del document, però proposa que es valori la inclusió de dues 
edificacions i l’ampliació de l’àmbit d’una estació de servei. En l’informe de l’enginyer 
municipal es justifica la no procedència de la incorporació d’aquests àmbits. 
 
3. L’art. 2 de la Llei 5/2003, disposa que correspon al Ple de cada ajuntament 
aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al 
Departament d’Agricultura. 
 
L’art. 4.5 del Decret 123/2005, preveu que el procediment d’aprovació del plànol de 
delimitació s’ajustarà a la tramitació següent: 

a) Elaboració 
b) Informació pública 
c) Informe de la Direcció General del Medi Natural 
d) Aprovació pel Ple de l’Ajuntament 
e) Tramesa al Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 
Durant el termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació.” 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 9 de desembre de 2021. 
 
Vista la proposta de la regidoria de Medi Ambient, de data 3 de desembre de 
2021, el Ple de l’Ajuntament, per assentiment dels setze membres assistents, 
acorda: 

Primer. Aprovar la “Modificació del plànol de delimitació de les franges perimetrals de 

prevenció d’incendis forestals del municipi de Malgrat de Mar” redactat pels Serveis 
Tècnics Municipals.  
 
Segon. Notificar aquest acord a  la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió 

del Medi del Departament d’Agricultura. 
 
Tercer. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica 

municipal.  
 
Quart. Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 

 
 5. - Donar compte de la resolució d’Alcaldia número 3878/2021 de data 3 de 
desembre de 2021, relativa al nomenament dels Tinents d’Alcalde, exp. 
A1112021000005. 

 
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=20211216&punto=5 
 
Vist el Decret d’alcaldia 3878/2021, de data 3 de desembre de 2021 que literalment 
diu: 
 
Fets 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20211216&punto=5
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En data 3 de desembre de 2021, vaig ser proclamada alcaldessa de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar, un cop celebrada la sessió extraordinària del Ple Municipal d’elecció 
d’alcalde prèvia acceptació de la renuncia del Sr. Joan Mercader i Carbó. 
Els Tinents d'Alcalde són nomenats i cessats lliurement per l'Alcalde/essa d'entre els 
membres de la Junta de Govern Local. 

Fonaments de dret 

Articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local, 55  del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’ha aprovat el Text 

Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya , i 41.3 i 46 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

Atès que segons disposa l’article 21.1. a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, l'article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya pertoca a aquesta alcaldia l’atribució de dirigir el govern i l’administració 
municipal, i a tal efecte concretar de l’organització institucional del govern.  
 

Per tot això, de conformitat amb les atribucions que em confereix la legislació vigent 

RESOLC: 

Primer. Nomenar Tinents d'Alcalde als següents membres de la Junta de Govern 
Local, per l'ordre que s'indica: 

 

Primer Tinent d'Alcalde:               Jofre Serret i Ballart 

Segona Tinent d'Alcalde:                     Isabel Ortiz Vera 
Tercer Tinent d'Alcalde:                     Ludwig Ivan Hasko  

 Quarta Tinent d'Alcalde:            Lurdes Borrell Arigós 
 

Segon. Els i les Tinents d'Alcalde nomenats/des, substituiran a l'Alcalde/essa, per 

ordre del seu nomenament, en els casos de vacant, absència o malaltia del mateix, 
segons els articles 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 

Règim Local, 55 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 

Catalunya, i 47 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals. 
 

Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que aquest realitzi. 
A més es notificarà personalment als designats, i es publicarà en el Butlletí Oficial de 
la Província, sense perjudici de la seva plena eficàcia des del dia hàbil següent al de la 
firma de la present resolució, d'acord amb el que estableix l'article 46.1 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Vista la proposta d’Alcaldia, el Ple pren raó de la resolució d’Alcaldia número 
3878/2021 de data 3 de desembre de 2021, relativa al nomenament dels Tinents 
d’Alcalde. 

 
  
 
 



 

 

 
 
6. - Donar compte de la resolució d’Alcaldia número 3877/2021 de data 3 de 
desembre de 2021, relativa al nomenament dels membres de la Junta de Govern 
Local i a la determinació de la periodicitat de les seves sessions ordinàries, exp. 
A1112021000006. 

 
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=20211216&punto=6 
 
 
Vist el Decret d’alcaldia 3877/2021, de data 3 de desembre de 2021 que literalment 
diu: 
 
Fets 
 
En data 3 de desembre de 2021, vaig ser proclamada alcaldessa de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar, un cop celebrada la sessió extraordinària del Ple Municipal d’elecció 
d’alcalde/essa, prèvia acceptació de la renúncia del Sr. Joan Mercader Carbó 
 
La Junta de Govern Local existeix en els municipis amb una població de dret superior 
a cinc mil habitants, i en els de menys quan ho acorda el Ple de l'Ajuntament o ho 
estableix el reglament orgànic d'aquest, d'acord amb els articles  20.1.b) de la Llei 
7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 48.1.b) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, i 35.2.d) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
La Junta de Govern Local està integrada per l'Alcalde/essa i un número de regidors, 
no superior al terç del número legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per 
l'Alcalde/essa (a Malgrat de Mar concretament cinc), d'acord amb els articles 23.1 de 
la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 54 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, i 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Tal hi com estableix l'art. 112.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Reial Decret 2568/1986 de 28 de 
novembre), les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local s'han de celebrar, com 
a mínim, cada quinze dies, corresponent fixar-ne la periodicitat a l'Alcaldia d'acord 
amb  l'article 112.3 del mateix cos legal, mitjançant decret, en el que s'indicarà dia i 
hora en que hagin de celebrar.  
 
Per tot això, de conformitat amb les atribucions que em confereix la legislació vigent, 
RESOLC: 
 
Primer. Nomenar com a membres de la Junta de Govern Local, als següents 
regidors/es:  
 

 Jofre Serret i Ballart 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20211216&punto=6
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 Isabel Ortiz Vera 

 Ludwig Ivan Hasko 

 Lurdes Borrell Arigós 
 
Segon. Determinar que a la Junta de Govern Local, integrada per l'Alcalde/essa i pels 
esmentats/des regidors/es nomenats/des, li correspon l'assistència a l'Alcalde/essa en 
l'exercici de les seves atribucions, i aquelles que li delegui el Ple de l'Ajuntament, 
l'Alcalde/essa o les que li atribueixin les lleis i altres disposicions normatives, d'acord 
amb els articles 23.2 de la de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, 54.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós 
de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 53 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 
 
Tercer. Determinar que  Junta de Govern Local realitzarà sessió ordinària de forma 
periòdica, cada setmana, fixant-se a aquest efecte els dijous, a les 13:30 hores, 
d'acord amb el que estableix l'article 112.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals. 
 
Quart. Determinar que la realització de les sessions es podrà posposar un màxim 
d'una setmana, quan el dia predeterminat sia festiu, resulti inclòs o afectat per un 
període de vacacions o concorrin circumstàncies sobrevingudes que dificultin la seva 
celebració en la data inicialment prevista, així com per retardar o avançar l'hora fixada, 
en atenció a l'extensió de l'ordre del dia o altres causes que així ho justifiquin. 
 
Cinquè. Donar compte de la present resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera 
sessió que aquest celebri. A més es notificarà personalment als designats, i es 
publicarà al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva plena eficàcia, 
des del dia hàbil següent al de la firma de la present resolució, d'acord amb el que 
estableix l'art. 46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Vista la proposta d’Alcaldia, el Ple pren raó de la resolució d’Alcaldia número 
3877/2021 de data 3 de desembre de 2021, relativa al nomenament dels membres 
de la Junta de Govern Local i a la determinació de la periodicitat de les seves 
sessions ordinàries. 

 
7. - Donar compte de la resolució d'Alcaldia número 3879/2021 relativa a la 
delegacio de competències de l'Alcaldia a favor dels regidors i regidores de 
l'Ajuntament, exp. A1112021000007. 
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=20211216&punto=7 
 
Vist el Decret d’alcaldia 3879/2021, de data 3 de desembre de 2021 que literalment 
diu: 
 
Atès que en data 3 de desembre de 2021, vaig ser proclamada alcaldessa de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, un cop celebrada la sessió extraordinària del Ple 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20211216&punto=7


 

 

Municipal d’elecció d’alcalde prèvia acceptació de la renuncia del Sr. Joan Mercader i 
Carbó.  
  
Atès que segons disposa l’article 21.1. a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, l'article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya pertoca a aquesta alcaldia l’atribució de dirigir el govern i l’administració 
municipal, i a tal efecte concretar de l’organització institucional del govern. 
  
Atès el que disposa l'article 56 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya en relació amb la delegació de les atribucions de l’alcalde en favor dels 
regidors municipals i que estableix que l’acord de delegació ha de determinar les 
potestats que es deleguen i les condicions del seu exercici. 
  
Atès que d’acord amb el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, al seu precepte 43 s’estableix 
que les delegacions a regidors poden ser als membres de la Junta de Govern Local de 
formà genèrica referida a una o varies àrees i pot incloure la facultat de resoldre 
mitjançant actes administratius. Aquest mateix precepte estableix que les delegacions 
poden ser especial per la direcció i gestió de determinats assumptes inclosos en les 
àrees, si bé la facultat resolutòria no es expressament establerta reglamentàriament. 
  
Atès el que disposa l’article 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, conforme l’estructura de l’organització 
institucional ha de fer-se pública, i per tant cal atorgar a la mateixa una forma de 
màxima claredat. 
  
En virtut de l’article 75.5 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, el present decret inclou la determinació de les dedicacions dels regidors que 
realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parc ial. D’acord amb 
l’article 75, tercer, el nombre màxim de membres amb dedicació exclusiva és de 7. 
 

Legislació aplicable 

D'acord i de conformitat amb les facultats que em confereixen els articles 21.3 de la 

Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 56 del Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 

Règim Local de Catalunya, 43 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic de les Entitats Locals. 

Per tot això, de conformitat amb les atribucions que em confereix la legislació vigent 

RESOLC: 

 

Primer. Efectuar les següents 9 delegacions genèriques, mitjançant la creació de  

àrees d’actuació municipal,  als efectes de la consecució de la COORDINACIÓ 

DELS AFERS INTERDEPARTAMENTALS: 

1. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: JOFRE SERRET BALLART 

 

La present delegació abasta la coordinació dels afers interdepartamentals referents a 
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les matèries especifiques de: Urbanisme, Projectes Urbans, Salut Comunitària, 

Salut Pública, Manteniment i Via Pública, Activitats i Ocupació Via Pública, 

Platges, Fires, Mercats, Medi Ambient i Cementiri. 

 

2. ÀREA DE SERVEIS GENERALS: ISABEL ORTIZ VERA 

 

La present delegació abasta la coordinació dels afers interdepartamentals referents a 

les matèries especifiques de: Serveis Econòmics, Serveis Generals,  OAC, Consum 

i Transparència. 

 

3. ÀREA DE GOVERN OBERT: JOFRE SERRET BALLART 

 

La present àrea abasta la coordinació dels afers interdepartamentals referents a les 

matèries especifiques de Comunicació, Protocol, Participació Ciutadana i 

Creixement Democràtic. 

 

4. ÀREA DE PROMOCIÓ DEL MUNICIPI: LUDWIG IVAN HASKO 

 

La present delegació abasta la coordinació dels afers interdepartamentals referents a 

les matèries específiques de Promoció del municipi: Turisme, Comerç, Indústria i 

Pagesia. 

 

5.- ÀREA DE BENESTAR SOCIAL: LUDWIG IVAN HASKO 

 

La present delegació abasta la coordinació dels afers interdepartamentals referents a 

les matèries específiques de: Esports i Benestar Social 

 

6.- ÀREA DE CULTURA, PATRIMONI I EDUCACIÓ: LURDES BORRELL ARIGÓS 

 

La present delegació abasta la coordinació dels afers interdepartamentals referents a 

les matèries específiques de: Cultura, Educació, Patrimoni, Arxiu i Gestió 

Documental. 

 

7. ÀREA DE QUALITAT DE VIDA: ISABEL ORTIZ VERA 

 

La present delegació abasta la coordinació dels afers interdepartamentals referents a 

les matèries específiques de: Joventut, Igualtat, Gent Gran, Solidaritat i Cooperació,  

Barris i Habitatge. 

 

8. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA: SERGIO CARDONA GARRO 

 

La present delegació abasta la coordinació dels afers interdepartamentals referents a 

les matèries específiques de: Policia Local. 

 

9. OCUPACIÓ, FORMACIÓ I EMPRESA: CINZIA VALBONESI PRIETO 

 

Ocupació, Inserció Laboral i empresa 

 



 

 

Segon. Efectuar les següents delegacions a favor dels membres de la Corporació, 

consistents en matèries específiques o delegacions específiques, conforme 

s'estableix a continuació: 

 

Àmbit dels assumptes a què es refereix la delegació i noms dels Srs. 

Regidors/ores - Delegats/des. 

 

1.URBANISME I PROJECTES URBANS, SALUT COMUNITÀRIA I SALUT 

PÚBLICA: JOFRE SERRET BALLART 

 

Assumptes referents a la planificació i l'ordenació urbanística; gestió, intervenció i 

protecció de la legalitat urbanística. 

 

Assumptes referents a la protecció de la salut: gestió del risc per a la salut derivat de la 

contaminació del medi i aspecte de seguretat alimentària. Gestió de la salut 

comunitària en tots els àmbits de la vida quotidiana i coordinació amb el CAP i gestió 

de la salut pública relacionada amb la contaminació del medi. Assumptes referents al 

risc derivat de la tinença d'animals domèstics, peridomèstics i de les plagues. 

Enquadrament: Àrea 1. 

 

2. ACTIVITATS I OCUPACIÓ VIA PÚBLICA, PLATGES, FIRES, MERCATS, MEDI 
AMBIENT I CEMENTIRI: ÒLIVER SÁNCHEZ-CAMACHO GARCÍA. 
 

Assumptes relatius a activitats i ocupacions de via pública mitjançant activitats 

(comercials i no comercials) no sedentàries. Assumptes relatius al manteniment, 

infraestructura,  neteja de la platja, així com les concessions d'explotació econòmica 

privada de la mateixa, espais naturals i del lleure. Assumptes relatius a la celebració 

de fires. Assumptes relatius a l'ocupació de la via pública mitjançant el mercat 

setmanal - periòdic o fix -. Assumptes relacionats amb el Medi Ambient i amb la gestió 

del Cementiri. 

 

Requeriments als titulars de les activitats pel compliment de la normativa ambiental, 

així com l’adopció de mesures cautelars o definitives de suspensió d’activitats o de 

clàusula de locals, i la resolució d’expedients sancionadors. 

Enquadrament: Àrea 1. 

 

3. SERVEIS ECONÒMICS, SERVEIS GENERALS, OAC, RECURSOS HUMANS, 

CONSUM I TRANSPARÈNCIA: ISABEL ORTIZ VERA 

 

Assumptes referents a hisenda i fiscalitat municipal. Assumptes referents a serveis 

generals, règim intern i recursos humans. Oficina d'Atenció al Ciutadà. 

i Assumptes referents a transparència. Assumptes referits a Consum. 

 

Enquadrament: Àrea 2. 

 

4. SERVEIS INFORMÀTICS: ISABEL ORTIZ VERA 
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Assumptes relatius a serveis informàtics. Modernització de la gestió administrativa per 

millorar la seva eficiència i facilitar l'atenció i la comunicació als ciutadans; 

administració electrònica, adequació dels circuits interns d'informació, web municipal, 

tràmits on-line. 

 

Enquadrament: Àrea 2. 

 

5. RECURSOS HUMANS: SERGIO CARDONA GARRO 

 

6. COMUNICACIÓ I PROTOCOL: JOFRE SERRET BALLART 

 

Assumptes relatius a la comunicació i la imatge corporativa, ràdio i butlletí municipal. 

Assumptes relatius al protocol. Funcions de portaveu del govern. 

 

Enquadrament: Àrea 3. 

 

7. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CREIXEMENT DEMOCRÀTIC: JOFRE SERRET 

BALLART 

 
Assumptes relatius a la promoció i el desenvolupament de la democràcia participativa i 
la qualitat democràtica. 
 

Enquadrament: Àrea 3. 

 

8. PROMOCIÓ ECONÒMICA: TURISME, COMERÇ, INDÚSTRIA I PAGESIA: 

LUDWIG IVAN HASKO 

 

Gestió i foment d’aquests quatre eixos econòmics. 

 
Enquadrament: Àrea 4 

 

9. ACCIÓ SOCIAL: JOFRE SERRET BALLART 

 

Gestió del servei municipal d’acció social i ciutadania (assistència primària)  

 

Enquadrament: Àrea 5 

 

10. INSERCIÓ LABORAL: CINZIA VALBONESI PRIETO 

 

Mecanismes d'inserció laboral de la població activa de Malgrat de Mar, servei 

d'inserció laboral, plans d'ocupació i escoles taller o anàlegs.  

 

Enquadrament: Àrea 5 

 

11. HABITATGE: SERGIO ORTÍN LACOMA 

 

Àmbit d'actuació relatiu a l'habitatge que contempla la política local d'habitatge, amb 

l'execució i el seguiment del Pla Local d'Habitatge, la gestió de l'Oficina Local 



 

 

d'Habitatge. 

 

Enquadrament: Àrea 5 

 

12. CULTURA, EDUCACIÓ, PATRIMONI, ARXIU I GESTIÓ DOCUMENTAL: 

LURDES BORRELL ARIGÓS. 

 

Assumptes referents a la gestió en l’àmbit de competència municipal en matèria 

d’educació i suport a la infància. Assumptes relacionats amb la formació permanent 

d'adults (Escola d'adults). Catalogació, conservació i difusió del patrimoni. Sistema de 

gestió documental i arxiu. Gestió, organització i foment d’actes culturals, servei de 

Biblioteca. 

 

Enquadrament: Àrea 6 

 

13. JOVENTUT: SERGIO ORTÍN LACOMA 

 

Assumptes referents a la gestió, organització i foment de les actuacions i polítiques 

dirigides a la gent jove. 

 

Enquadrament: Àrea 7 

 

14. IGUALTAT I LGTBI: CINZIA VALBONESI PRIETO 

 

Assumptes relatius a la defensa de la igualtat per raó de gènere, de capacitat, d’origen 

i orientació sexual 

 

Enquadrament: Àrea 7 

 

15. GENT GRAN: SARAH CORPAS MARCIAL 

 

Assumptes relatius a les polítiques de suport a la gent gran. 

 

Enquadrament: Àrea 7 

 

16. SOLIDARITAT I COOPERACIÓ: SARAH CORPAS MARCIAL 

 

Assumptes relatius a Solidaritat i cooperació internacional.  

 

Enquadrament: Àrea 7 

 

17. ESPORTS: LUDWIG IVAN HASKO 

 

Assumptes referents a la gestió, organització i foment de la pràctica de l'esport, actes 

esportius i instal·lacions esportives.  

 

Enquadrament: Àrea 7 
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18.- BARRIS: CINZIA VALBONESI PRIETO 

 

Assumptes relatius al foment de  l’associacionisme i entitats veïnals, solucionar les 

queixes, suggeriments i proporcionar les millores necessàries als barris del municipi. 

 

Enquadrament: Àrea 7 

 

19. POLICIA LOCAL: SERGI CARDONA GARRO 

 

Assumptes referents a la policia local, seguretat ciutadana i protecció civil. La direcció 

de la policia local, expedients sancionadors en matèria de circulació i seguretat vial (la 

instrucció de l’expedient sancionador haurà de ser desenvolupada per l’Inspector o 

funcionari que el substitueixi adscrit a la policia local); atorgament d’autoritzacions d’ús 

comú especial de la via pública (guals, aparcament reservats), la senyalització viària 

es canalitzarà a través d’ordres de treball cursades a la brigada, signades pel Cap de 

la policia); assumptes relatius a la mobilitat general; assumptes relatius al servei de 

mediació.  

 

Enquadrament: Àrea 8 

 

Tercer. Determinar el règim de dedicació dels regidors i regidores, membres de l’equip 
de Govern: 
 

 

REGIM DE DEDICACIÓ 

 

DEDICACIÓ MÍNIMA 

Sònia Viñolas Mollfulleda 

La dedicació i la retribució de 

l’alcaldia es fixarà pel Ple Municipal 

 

 

Jofre Serret Ballart 

Parcial  (80%) 

28h/setmana 

1.254 h/any 

Isabel Ortiz Vera 

Parcial (50%) 

17,50 h/setmana 

784 h/any 

Ludwig Ivan Hasko 

Exclusiva 

35,00h/setmana 

1568 h/any 

Lurdes Borrell Arigós 

Parcial (50%) 

17,50h/setmana 

784/h any 

Sergio Ortín Lacoma 

Parcial (50%) 

17,50h/setmana 

784/h any 

Sergio Cardona Garro 26,25h/setmana 



 

 

Parcial (75%) 1.176 /h any 

Cinzia Valbonesi Prieto 

Parcial (75%) 

26,25h/setmana 

1.176/h any 

Oliver Sánchez Camacho García 

Parcial (34,28%) 

12,00/setmana 

537/h any 

Sarah Corpas Marcial 

Parcial (34,28%) 

12,00/setmana 

537/h any 

 
Quart. Manifestar, a títol declaratiu, que resten reservades de forma exclusiva a l’Alcaldia 
amb caràcter general totes les matèries no delegades, sense perjudici de posterior 
delegació i les que expressament s’estableix a les normes de règim local vigents com 
indelegables.  
 
Per tant, resten reservades a l’Alcaldia, les atribucions de dictar els actes definitius que 
no han estat objecte de delegació a la Junta de Govern Local, i dels quals es deixa 
constància en aquest decret, sense perjudici d’allò establert en les lleis de règim local. 
D’acord amb allò establert a l’article 21.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, deixar constància que són atribucions no delegades les següents:  

1.- Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, sense 
perjudici de la substitució ocasional segons ordre de prelació de Tinents/es 
d’Alcalde. 

2.- Resoldre empats mitjançant vot de qualitat sense perjudici de la substitució 
ocasional segons ordre de prelació de Tinents/es d’Alcalde 

3.- Concertar operacions de crèdit fins el límit d’atribució exclusiva del Ple.  

4.- Prefectura superior de tot el personal.  

5.- Separació del servei de funcionaris. 

6.- Acomiadaments del personal laboral. 

7.- La direcció del govern i l’administració municipal, sense perjudici de les 
atribucions que s’han delegat als efectes de maximitzar la participació dels regidors 
en el govern de Malgrat de Mar, i garantir el millor funcionament de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar.  

8.- Dictar instruccions internes i encàrrecs de gestió adreçats als empleats integrats 
en  l’organització administrativa, als efectes de garantir un millor funcionament 
operatiu de l’Administració Municipal.   

8.- Dictar bans. 

9.- L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament 
en les matèries de la seva competència, fins i tot, quan aquestes hagin estat 
delegades. Aquesta atribució inclou la de desistiment, renúncia, transacció o 
qualsevol altra forma d’acabament anticipat de procediments judicials i 
administratius, excepte l’assabentat de les interlocutòries i sentencies que seran 
objecte de presa de raó per la Junta de Govern Local. 
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10.- L’exercici de les accions judicials i administratives en matèries del Ple, amb la 
condició de que sols sigui en cas d’urgència, donant compte en la primera sessió 
que celebri proposant al Ple, la seva ratificació. Aquesta atribució inclou la de 
desistiment, renúncia, transacció o qualsevol altre forma d’acabament ant icipat de 
procediments judicials i administratius, si bé condicionat a la seva ratificació 
excepte l’assabentat de les interlocutòries i sentencies que seran objecte de presa 
de raó per la Junta de Govern Local. 

11.- La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèria de 
competència pròpia de l’Alcaldia, com també de les delegades per l’Alcaldia. 

12.- Adoptar personalment, i sota la responsabilitat pròpia com alcalde, en cas de 
catàstrofe o d’infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i 
adequades donant compte al Ple. A tal efecte es reserva a l’Alcaldia, la tramitació 
dels expedients sota la modalitat de tramitació  d’emergència. 

 

Cinquè.  Determinar les següents condicions en l’exercici de les delegacions:  

1. Facultats que es deleguen. 

Aquestes delegacions es troben subjectes el compliment dels deures de 

col·laboració entre regidors-delegats  i coordinació entre regidors-delegats i amb els 

delegats de les 8 àrees de coordinació d’afers interdepartamentats.  

Aquestes delegacions comprenen les facultats de direcció interna, gestió de les 

activitats i serveis de la matèria corresponent, així com la formulació dins l'àmbit de la 

matèria concreta, objecte de delegació, de propostes de resolucions i acords que 

correspongui adoptar pels òrgans de govern de l'Ajuntament. 

Aquestes delegacions no comprendran la facultat de resoldre, mitjançant actes 

administratius que afectin a tercers, els quals hauran d'ésser adoptats pel Ple, per la 

Junta de Govern Local o per l'Alcaldia, segons procedeixi i d'acord amb la normativa 

vigent, a excepció de: 

- L’atorgament d’ajuts econòmics urgents, a càrrec de les partides consignades 

al pressupost, en aplicació de les polítiques d’Acció Social, delegades al Sr. 

Jofre Serret Ballart. 

- Les ocupacions de via pública mitjançant activitats (comercials i no 

comercials) no sedentàries, l’adopció de mesures cautelars o definitives de 

suspensió d’activitats o de clausura de locals, així com al resolució d’expedients 

sancionadors en aquests àmbits, delegades a favor del Sr. Òliver Sánchez – 

Camacho García.  

- La resolució d’expedients sancionadors en matèria de circulació i seguretat 

vial, delegades a favor del Sr. Sergi Cardona Garro. 

En aquests casos, la delegació compren també la resolució dels recursos 
administratius que es puguin interposar contra les resolucions adoptades en 
exercici de les atribucions delegades.  
2. Condicions específiques de l'exercici de la delegació. 

a) Els regidors-delegats hauran d'informar periòdicament a l'Alcalde - President de la 



 

 

gestió de les delegacions respectives, i especialment i en qualsevol moment, dels 

actes o incidències que per qualsevol motiu puguin afectar de manera rellevant el 

funcionament dels serveis i de les activitats de la Corporació, així com als seus 

interessos i a la bona imatge pública d'aquesta Administració municipal. 

b) Els regidors-delegats hauran de complir les directrius, instruccions i requeriments 

que a tal efecte pugui l’alcaldia dictar. 

c) Les matèries i funcions delegades no podran ésser en cap cas objecte de 

subdelegació. 

Sisè. En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra impediment dels regidors 

delegats, l'Alcaldia assumirà, directa i automàticament, les competències delegades, 

com titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la 

potestat d'avocació en base a la present resolució, sense necessitat d'una nova 

resolució expressa en aquest sentit. 

Setè Delegar en els 16 regidors i regidores que conformen la Corporació municipal 

constituïda el dia 15 de juny de 2019, les funcions de celebració de l’acte de 

matrimoni, d’acord amb la Instrucció del 26 de gener de 1995, de la Direcció general de 

registres i notariat, directriu quarta, en l’acta d’autorització es farà constar que el regidor 

delegat ha actuat per delegació de l’alcalde 

Vuitè. Donar compte al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que aquest realitzi, 

d'acord amb l'art. 44.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 

les Entitats Locals.  A més es notificarà personalment als designats, i es publicarà en 

el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva plena eficàcia des del dia 

hàbil següent al de la firma de la present resolució, d'acord amb el que estableix 

l'article 44.2 de l'esmentat text legal. 

Novè. Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se acceptades les 
competències delegades de forma tàcita, si dins les 24 hores següents no es 
manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. Els efectes de les delegacions 
d'atribucions de l'Alcaldia conferides en el present Decret seran efectives des del dia de 
demà, sens perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.   
 
Vista la proposta d’Alcaldia, el Ple pren raó de la resolució d’Alcaldia número 
3879/2021 de data 3 de desembre de 2021, relativa a la delegació de 
competències de l’Alcaldia a favor dels regidors i regidores de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar. 

 
8. - Donar compte de la resolució d’Alcaldia número 3876/2021 de data 3 de 
desembre de 2021, relativa a les delegacions de l’Alcaldia a favor de la Junta de 
Govern Local, exp. A1122021000002. 

 
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=20211216&punto=8 
 
Vist el Decret d’alcaldia 3876/2021, de data 3 de desembre de 2021 que literalment 
diu: 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20211216&punto=8
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Fets 

En data 3 de desembre de 2021, he estat proclamada alcaldessa de l’Ajuntament de 

Malgrat de Mar, un cop celebrada la sessió extraordinària del Ple Municipal d’elecció 
d’alcalde prèvia acceptació de la renúncia del Sr. Joan Mercader Carbó 

A la Junta de Govern Local li correspon l'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les 

seves atribucions, i aquelles altres que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegui, 

així com aquelles que li atribueixin les lleis, d'acord amb l'article 23.2 de la Llei 7/85 de 
2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Considerant que a fi d'assolir una major eficàcia i operativitat en la gestió 
administrativa municipal, resulta aconsellable delegar l'exercici d'alguna de les 
atribucions de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat. 

En virtut de la meva competència i fent ús de les atribucions que em confereixen els 
articles 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 54.2. 

b) del Decret Legislatiu 2/2003, 43.1 i 43.2 del Reial decret 2568/1986 de 28 de 

novembre Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, i altres disposicions legals d'aplicació,  

 

Per tot això, de conformitat amb les atribucions que em confereix la legislació vigent, 
RESOLC: 

 

Primer. Delegar a la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat, el ple exercici de 

les següents funcions: 
 

CONTRACTACIÓ 

1. Contractar d'acord amb el procediment legal establert (obres, gestió de serveis 
públics, subministraments, serveis, contractes administratius especials, contractes 

privats), sempre que l’import de licitació excedeixi dels 4.500 € i  sempre que la 

quantia no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, ni en 

qualsevol cas els sis milions d’euros,  incloses les contractacions  de caràcter 
plurianual,  no superiors a 4 anys, sempre que l’import acumulat de totes les 

anualitats no superi el percentatge i quantia limitatius abans assenyalats. Les 

facultats de la Junta de Govern Local inclouen l'aprovació del projecte, plecs de 
condicions, licitació, adjudicació, modificació del projecte, modificació  i interpretació 
del contracte, fixació del sistema de licitació i la resolució dels contractes. 

(El Ple de l’Ajuntament és competent respecte dels contractes no esmentats a l’apartat 

anterior, així com per l’aprovació d’aquells projectes que impliquin expropiacions o 
ocupacions anticipades de béns i drets). 

2 L’aprovació de pressupostos anuals d’explotació, potencials d’inversions provisionals 
i la liquidació definitiva d’ambdós. 

PATRIMONI 

3. L’adjudicació de concessions sobre béns quan el seu valor no superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost ni l’import de 3.000.000,00 €. 



 

 

4 .L’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el 

seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni els 
3.000.000,00 €. 

5. Alienació de patrimoni quan el seu valor no superi els límits abans assenyalats.  

El Ple de l’Ajuntament és competent en cas de superar aquests límits i en qualsevol 

operació amb béns immobles o mobles declarats de valor històric o artístic, qualsevol 
que siguin el seu valor. 

PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS 

6. Informe preceptiu de les autoritzacions ambientals a atorgar per la Generalitat de 
Catalunya. 

7. Informe, si s’escau, de la revisió de les autoritzacions ambientals atorgades per la 
Generalitat de Catalunya.  

8. Resolució de llicències ambientals i de les seves revisions. 

9. Resolució dels expedients d'adequació de les activitats de l'annex II.2 i III a la Llei 
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 

10. Aprovació del Programa anual de verificació d’establiments subjectes a 
comunicació. 

11.  Resolució de llicències d’activitats recreatives i espectacles públics. 

URBANISME 

12. Aprovació inicial d’instruments de planejament de desenvolupament del Text Refós 
del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. 

13. Aprovació dels instruments de gestió urbanística, projectes d'urbanització i canvis 
de sistema d’actuació urbanística. 

14. Resolució de llicències d’obres i usos provisionals. 

15. Resolució dels expedients per a la declaració de ruïna d’edificis o construccions. 

16. Resolució d'expedients d'obres majors i llurs modificacions i pròrrogues. 

17. Resolució d’expedients d’infraccions urbanístiques greus. 

18. Resolució dels procediments de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre 
jurídic vulnerat i determinació dels danys i perjudicis ocasionats.  

COSTA I PLATGES  

19. Aprovació dels plans relatius a usos i serveis de temporada a la platja. 

20. Emissió d'informes preceptius per a la concessió en matèria de Costes, a petició 
del òrgan competent i regulat en la seva legislació sectorial. 

PERSONAL 

21. Aprovació de l’oferta pública d’ocupació conforme el Pressupost i plantilla 
aprovada pel Ple. 



 

29 

 

22. Aprovació de les  bases de proves per la selecció de personal i concursos per la 
provisió de llocs de treball. 

23. Aprovació de gratificacions expressades al conveni col·lectiu de personal laboral i 

acord de condicions de treball de personal no funcionari. L’atorgament de 
gratificacions no contemplades al conveni col·lectiu, resten adscrites a alcaldia. 

24. Declaració de situacions administratives dels funcionaris, modificacions no 

substancials i suspensions de contractes laborals. La concessió d'excedència 
voluntària als treballadors municipals. 

25. Declaració de la jubilació de tot el personal. 

26. Aprovació de la participació i de la despesa per l’assistència a seminaris i cursos 
que provoquin una despesa econòmica significativa. 

GESTIÓ ECONÒMICA 

27. Disposar despeses, dins dels límits legals de competència de l'Alcaldia i les 
expressament establertes a les Bases d'Execució del pressupost. 

28. Aprovar els calendaris fiscals relatius als períodes de cobrament de tributs i preus 
públics. 

29. Aprovar padrons i liquidacions de tributs i preus públics, atorgament 
d’ajornaments i fraccionaments.  

30. Prendre raó i coneixement de padrons de tributs municipals que hagin de realitzar-
se per altres Administracions Públiques. 

31. Aprovar convenis i concerts fiscals. 

32. Resoldre recursos i reclamacions contra liquidacions i padrons de tributs i preus 
públics.  

SUBVENCIONS 

33. Acceptar subvencions i qualsevol altra tipus d'ajuda econòmica que s'atorgui a 

l'Ajuntament per part d'altres Administracions Públiques o persones físiques o 
jurídiques, sempre i quan correspongui a l'Alcaldia. 

34. Atorgar o denegar tot tipus de subvencions i ajudes econòmiques  a càrrec de les 
partides consignades al Pressupost. 

ACCIÓ DE REGIDORIES 

35.  Aprovar les propostes d’organització d’actes i accions que tinguin la suficient 
cobertura pressupostària. 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

36.  Resoldre reclamacions que es puguin interposar en concepte de responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament. 

RESOLUCIÓ DE RECURSOS:  



 

 

37. Resoldre recursos administratius (reposició, revisió) que es puguin interposar 

contra els acords adoptats per la Junta de Govern Local, en l'exercici de les 
atribucions delegades per l'Alcaldia. 

Segon.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que aquest realitzi, 

d'acord amb l'art. 44.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals. 

Tercer.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici 
de la seva plena eficàcia des del dia hàbil següent al de la seva firma, d'acord amb el 
que estableix l'article 44.2 de l'esmentat text legal. 
 
Vista la proposta d’Alcaldia, el Ple pren raó de la resolució d’Alcaldia número 
3876/2021 de data 3 de desembre de 2021, relativa a les delegacions de l’Alcaldia 
a favor de la Junta de Govern Local.  

 
9. - Resolucions dictades per l’Alcaldia de la  3490/2021 a la   3832/2021. 
 
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=20211216&punto=9 
 
 
10. - 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=20211216&punto=10 
 
 
11. - Moció presentada pel GPM ERC, JXMalgrat i la CUP amb motiu de la petició 
de l’AAVV Llibertat, Sant Elm i tram carrer Carme, exp. A1302021000015. 

 
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=20211216&punto=11 
 
Atès que aquesta AAVV i responsables directius i polítics han mantingut, en el curs 
dels darrers mesos, diverses reunions per tal d’abordar solucions que resolguin de 
manera satisfactòria les problemàtiques, en especial les relacionades amb una 
mobilitat segura pels vianants,que afecten aquests vials. 

 

Atès que la solució proposada per l’equip de govern (PSC i JxCat) no resol, a criteri 
unànime de l’assemblea veïnal, de manera equitativa i homologable respecte a 
solucions que en els darrers mesos  aquest mateix govern a plantejat per carrers 
adjacents com el Caporal Fradera o Maó. 

 

 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20211216&punto=9
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20211216&punto=10
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20211216&punto=11
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Atès que aquestes solucions s’apliquen properament en els esmentats vials, la qual 
cosa celebrem, i sabent que aquests disposen d'una amplada similar a la dels  
defensats per aquesta AAVV i són solucions que l’assemblea de l’AAVV considera 
adients i aplicables als carrers Llibertat, Sant Elm i Carme (tram). 

 

Atès que aquestes remodelacions a Caporal Fradera i Maó no comporten aplicació de 
contribució especial per part del veïnat, qüestió aquesta que amb anterioritat havia 
causat desaprovació entre el veïnatge de Llibertat, Sant Elm i Carme (tram). Així, en 
endavant, és just no causar greuges entre els veïns/es del municipi en aquesta 
imposició contributiva. 

 

Els GM de JuntsxMalgrat, ERC i CUP, fent seves aquestes demandes veïnals, 
proposen al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer. Encarregar al Departament d’Urbanisme la redacció d’una Memòria valorada 

per la millora urbana dels carrers Llibertat, Sant Elm, Carme (tram) i Plaça Joaquim 
Ruyra. 

 
Segon. Les pautes i criteris de la redacció seran comparables i equitatives a les 

utilitzades en les memòries recentment redactades pels carrers Caporal Fradera i Maó 
en tot allò que normativa i tècnicament sigui d’aplicació. 

 

Tercer. L’Ajuntament en Ple es compromet incloure l’adjudicació d’aquesta obra, 

prioritzant-la entre les futures actuacions, i, en tot cas,  abans del termini d’aquest 
mandat (maig 2023). 

 

Quart. Per la millora urbana dels carrers Llibertat, Sant Elm i Carme (tram) no es fixarà 

cap contribució especial als seus veïns/es. 
 

Cinquè. Comunicar aquests acords a l’AAVV Llibertat, Sant Elm i Carme (tram), al 

Departament d’urbanisme i als serveis econòmics de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
Vista la moció presentada pel GMP ERC, JxMalgrat i la CUP, de data 9 de 

desembre de 2021, el Ple de l’Ajuntament, per set vots a favor (JxMalgrat, ERC i 

CUP) i nou vots en contra (PSC i JxCat MEM), acorda no aprovar la moció. 

. 
12. -Moció presentada pel GPM JxMalgrat, ERC, JxCat MeM i la CUP en relació a 
la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de 
SOMESCOLA.CAT, exp. A1302021000016. 

 
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=20211216&punto=12 
 
 
 
 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20211216&punto=12


 

 

 Exposició de motius: 
 

Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya determina, en l’article 6, que la llengua 
pròpia de Catalunya és el català i que és també la llengua normalment emprada com a 
vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.  
 
Atès que, en el mateix sentit, la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, en 
l’article 20 defineix la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya i de 
l’ensenyament en tots els nivells educatius. 
 
Atès que la LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya)  fixa el règim 
lingüístic derivat de l’Estatut, que en l’article 143.1 estableix que correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia i, per tant, 
determina el règim lingüístic del sistema educatiu amb la finalitat de garantir la 
normalització lingüística del català i també de la llengua occitana, denominada aranès 
a l’Aran, que és la llengua pròpia d’aquest territori i és oficial a Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen l’Estatut, la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran 
i la llei de política lingüística. 
 
Atesa la disposició addicional trenta-vuitena de la LOMLOE (Llei orgànica 3/2020, de 
29 de desembre, de modificació de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació) 
Atès que compartim que el català ha de ser la llengua de cohesió del conjunt de la 
ciutadania, perquè és el vehicle d’expressió d’una societat, és el tret característic d’una 
cultura i és patrimoni també dels habitants no catalanoparlants del país i aspirem a la 
plena normalització de l’ús de la llengua en tots els àmbits. 
 
Atès que la societat catalana sempre ha situat la reivindicació lingüística al costat de la 
lluita per la democràcia, la llibertat i els drets personals i col·lectius i que compromís i 
el consens al voltant d’aquest valors va concretar-se amb l’impuls que un grup de 
mares i pare de Santa Coloma va donar al projecte d’immersió lingüística (1983) amb 
l’objectiu d’estendre el coneixement de la llengua catalana entre les noves generacions 
i garantir així la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. 
 
Atès que l’educació és el planter de la ciutadania poliglota mitjançant un sistema 
educatiu universal, inclusiu i d’acollida que no faci diferències per raó de llengua i que 
estigui orientat al plurilingüisme, preservant el model d’immersió lingüística que 
converteix el català en llengua vehicular de l’ensenyament i vetllant per l’aplicació 
efectiva dels programes d’immersió lingüística en tots els nivells de l’ensenyament i 
per atendre les mancances que hagi pogut patir el sistema en els darrers anys o que hi 
pugui haver en el futur. 
Atès que al llarg dels anys, la immersió lingüística ha fet possible l’aprenentatge 
equilibrat de les dues llengües oficials de Catalunya, una model pedagògic d’èxit que 
ha estat avalat pel Consell d’Europa (19 de setembre de 2019) i que els estudis 
existents posen de manifest que l’aprenentatge del català a l’escola amplia la capacitat 
comunicativa de l’alumnat i incideix positivament en els seus aprenentatges.  
 
Atès que els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan 
possible aquest model educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies als 
quals l’escola ha mantingut tothora la seva funció de cohesió social i de convivència 
democràtica en un context de tensions vinculades a la crisi econòmica, reconeixem i 
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agraïm públicament la seva tasca i manifestem la nostra confiança en la seva 
professionalitat.  
 
Atès que durant aquests anys els centres educatius han situat l’alumnat al centre 
procés educatiu i han adequat les actuacions pedagògiques a les circumstàncies 
sociolingüístiques d’un entorn escolar cada cop més divers i han garantit d’aquesta 
manera la competència lingüística plena en català i castellà, i suficient en una llengua 
estrangera, de tot l’alumnat al final de l’etapa obligatòria.  
 
Atès que, tot i els avenços que s’ha produït en l’extensió del coneixement de la 
llengua, el català continua sent una llengua minoritzada i sotmesa a un procés 
permanent d’erosió i exclusió de determinats àmbits de la vida pública (xarxes socials, 
plataformes digitals, judicatura, etc.), el darrer episodi del qual ha estat la no admissió 
a tràmit del recurs presentat pel Departament d’Educació contra la darrera sentència 
del TSJC 
 
Atès que Somescola.cat agrupa entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu amb 
l’objectiu de coordinar totes aquelles persones i entitats que es comprometen a actuar 
de manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una 
societat més cohesionada, democràtica i lliure i que no separi els infants i joves per la 
seva llengua d’origen. 
 
Atès que les administracions locals són un element clau del sistema educatiu català en 
tant que en el marc de la Llei d’Educació de Catalunya, treballen en coresponsabilitat 
amb el Departament d‘Ensenyament per a garantir un sistema educatiu de qualitat. 
 

Vista la moció presentada pels GPM JxMalgrat, ERC, JxCat MeM i la CUP, el Ple 
de l’Ajuntament, per nou vots a favor de JxMalgrat, ERC, JxCat MeM i la CUP i 
set abstencions de PSC, acorda:  

Primer. Denunciar que cap tribunal pot usurpar la capacitat dels centres educatius de 

prendre les decisions pedagògiques i didàctiques oportunes per assegurar la formació 
lingüística i comunicativa de l’alumnat i que qualsevol actuació feta la marge 
d’aquestes consideracions educatives suposa una distorsió greu en el procés 
d’aprenentatge de l’alumnat.  
 
Segon. Defensar el model d’escola catalana i la necessitat de continuar aplicant i 

avançant en l’ús social del català mitjançant els Projectes Lingüístics de Centre perquè 
són els documents que recullen les decisions i les actuacions pedagògiques idònies 
per incidir en les processos d’aprenentatge que  tenen a veure amb la formació dels 
nostres infants i joves.  
 
Tercer. Rebutjar aquest nou atac al nervi del sistema educatiu, un atac a llengua  fet 

des del desconeixement absolut de la realitat educativa catalana, que  imposa 
percentatges d’hores lectives de llengües quan l’escola catalana fa temps que parla 
d’innovació educativa i de competències transversals. Un discurs anacrònic, que 
només busca perpetuar la situació de minorització del català per evitar que en el futur 
sigui la llengua de trobada de les noves generacions de catalans i catalanes, persones 
d’orígens diversos, amb bagatges lingüístics distints i enriquidors, compromeses amb 
el present i el futur d’aquest país.  



 

 

 
Quart. Subscriure el manifest de Somescola.cat (https://somescola.cat) per refermar el 

suport al model lingüístic de l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta 
representa i, en particular a  

● fer-se seva la crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per 

defensar el model educatiu català i reforçar el treball conjunt per consolidar-lo, 

protegir-lo i millorar-lo. 

 

● contribuir a blindar institucionalment el consens existent, que cal reforçar amb 

el Pacte Nacional per la Llengua, i a demanar al govern espanyol que respecti 

els grans acords avalats per l’Estatut, la LOMLOE i les lleis de política 

lingüística i d’educació de Catalunya. 

Cinquè. Transmetre el suport a la tasca que es realitza als centres educatius i a la 

professionalitat de tots els seus integrants, mestres, professorat, PAS i equips 
directius. 
Sisè. Donar suport a les accions que es duguin a terme des del Govern de la 

Generalitat i des del Parlament de Catalunya per tal de preservar els grans acords 
avalats per l’Estatut, la LOMLOE i les lleis de política lingüística i d’educació de 
Catalunya. 
Setè. Traslladar aquests acords a Somescola.cat, al Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Educació, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació de Municipis per la Independència.  
 
  
13. - Precs i preguntes 

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20211216&punto=13 
 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
Sònia Viñolas Mollfulleda 
Alcaldessa  

 
 
Emili Tapias Sola 
Secretari General 
 

 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20211216&punto=13

		2022-03-08T15:54:56+0100
	TAPIAS SOLA, EMILIO - 08/03/2022 15:54:56


		2022-03-09T14:31:55+0100
	VIÑOLAS MOLLFULLEDA, SONIA - 09/03/2022 14:31:55




