
 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

 
Identificació de la sessió 

 
Data: 20 de gener de 2022 
Caràcter: ordinària 
Horari: de 19.00 a 20.37 h. 
Lloc: Telemàtica 

 
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 
Sra. Sarah Corpas Marcial 
 
GRUP DE JUNTS PER MALGRAT (JxM) 

 
Sra. Mª Carmen Ponsa Monge  
Sr. Miguel Àngel Ruiz 
Sr. Carles Jiménez Martínez 
 
GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD 
MUNICIPAL (ERC-AM) 

 
Sr. Ramir Roger Artigas 
Sra. Maria Ester Martínez Tarrés 
Sr. Joaquim Albert Roig 
 
GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA – MALGRAT ENS MOU (JXCAT 
MEM) 

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

 
Sr. Enric Zaldo Aubanell 
 
Amb l’assistència del secretari Sr. Emili Tapias Sola, que dóna fe de l’acte,  
l’interventor, Sr. Ramon Boada i Oliveras i el director general el Sr. Víctor Martínez del 
Rey. 
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Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum 
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels 
assumptes inclosos en el següent, 
 
Ordre del dia 
 
1) PART RESOLUTIVA 

1. Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 16 
de desembre de 2021. 

Dictàmens 

2. Aprovar definitivament la “Modificació puntual del POUM relativa al canvi en la 
distribució d’usos del sector PP7 Escultor Clarà”, exp. G2102019000002. 

3. Aprovar inicialment la “Modificació puntual del POUM per qualificar d’equipament 
d’allotjament dotacional la parcel·la municipal situada al carrer Roger de Flor 
cantonada amb l’avinguda Verge de Montserrat”, exp. G2102021000005. 

4. Aprovar definitivament el “Pla especial per l’assignació d’usos i paràmetres 
urbanístics de la parcel·la municipal destinada a Parc de Bombers i situada en la 
cruïlla entre els carrers Tramuntana i Joan Coromines i Vigneaux”, exp. 
G2202021000001. 
 
5. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la declaració de reserva natural parcial de la 
llacuna situada a la desembocadura de la Tordera i espais adjacents per tal de 
preservar els seus valors naturals, exp. H4202021000003. 
 
6. Determinar les retribucions a favor de l’alcaldessa i de la regidora entrant, exp. 
A1212021000001. 
 
7. Aprovar les addendes per a l'exercici 2022 dels convenis de col·laboració entre 
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, relatius a 
l'Oficina Local d'Habitatge i a la Borsa de Mediació, exp. B1302021000034. 
 

8. Prendre raó de la Interlocutòria de 21-9-2021 de la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la qual 
es declara acabat el procediment per desaparició sobrevinguda del seu objecte per 
l’acord presentat per ambdues parts i ordena el seu arxiu, i la Interlocutòria de 3-11-
2021 del mateix òrgan que desestima el recurs de l’ACA.  G2402021000001. 
 
9. Prendre raó de l’increment del 2 % en les retribucions a partir del mes de gener de 
2022, fixat per La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupost Generals de l’Estat 
per l’any 2022, exp. C6302022000001. 
 
 
 
 
 



 

2) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL 

Donar compte 

10. Donar compte de la Resolució d'Alcaldia 4051/2021 relativa a la renovació del 
nomenament de personal eventual de confiança, exp. C2202019000018. 
 
11. Donar compte de la resolució d’Alcaldia 4185/2021 relativa a la renovació del 
nomenament del Director General de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, exp. 
C2202020000003.  
 
Control i seguiment del govern municipal 

12.- Resolucions dictades per l’Alcaldia de la  3833/2021 a la 4190/2021. 

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

14.- Precs i preguntes. 

Desenvolupament de la sessió 

 
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220120 
 
1. - Aprovació de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 16 de desembre 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=20220120&punto=1 
 
La presidenta obre la sessió i pregunta si algun membre del Ple ha de formular alguna 
observació al contingut de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 16 de desembre 
d'enguany, la còpia de la qual s'ha distribuït juntament amb la convocatòria.  
 
Sense cap observació es considera i es declara aprovada. 
 
2. - Aprovar definitivament la “Modificació puntual del POUM relativa al canvi en 
la distribució d’usos del sector PP7 Escultor Clarà”, exp. G2102019000002. 

 
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=20220120&punto=2 
 
Antecedents 
 

1. El Ple de l’Ajuntament en sessió de 12-8-2021 va acordar aprovar provisionalment la 
“Modificació puntual del POUM relativa al canvi en la distribució d’usos del sector PP7 
Escultor Clarà” i trametre l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de 
Barcelona (CTU-AMB) per la seva aprovació. 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220120
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220120&punto=1
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220120&punto=2


4 

 

 
2. En data 21-12-2021 s’ha rebut la notificació de l’acord de la CTU-AMB de 13-12-
2021.  
 
Consideracions jurídiques 
 

En data 22-12-2021, la Cap de la Unitat Administrativa de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat ha emès l’informe següent: 
 
“1. Normativa aplicable 
-  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (TRLUC) 
-  Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme (RLU) 
-  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques (LPACAP) 
- Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, aprovat per la Comissió 

Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 13-7-2005, i publicat al DOGC del 21-10-
2005 (POUM) 

 
2. La CTUB-AMB ha resolt aprovar definitivament la “Modificació puntual del POUM 
relativa al canvi en la distribució d’usos del sector PP7 Escultor Clarà” i publicar l’acord 
i les normes urbanístiques al DOGC a l’efecte de la seva executivitat immediata. 
 
En l’apartat de valoració d’aquesta resolució s’indica que “la configuració percentual 
d’usos proposada encaixa millor amb els criteris i objectius establerts per als àmbits 
definits pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona com a àrees d’extensió urbana 
d’interès metropolità i com a noves centralitats urbanes”. També destaca positivament 
“que la reserva d’habitatge amb alguna mesura de protecció que en resultarà, el 30% 
del total de sotre d’habitatge conjuntament amb la previsió del sistema urbanístic 
d’equipament comunitari d’allotjament dotacional, representarà per si sol, el 90% de 
les necessitats calculades pel municipi en matèria d’aquesta tipologia d’habitatges fins 
l’horitzó 2026.” 
 
Conclusions 
 
D’acord amb els antecedents i fonaments legals exposats, procedeix donar compte al 
Ple de l’acord de la CTUB-AMB d’aprovació definitiva d’aquesta Modificació puntual 
del POUM.” 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 13 de gener de 2022. 

 
Vista la proposta d’Urbanisme, de data 28 de desembre de 2021, el Ple de 
l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres assistents, acorda: 

Primer. Donar compte al Ple de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc 

Metropolità de Barcelona de 13-12-2021 d’aprovació definitiva de la “Modificació 
puntual del POUM relativa al canvi en la distribució d’usos del sector PP7 Escultor 
Clarà”. 
 



 

 3. - Modificació puntual del pla d'ordenació urbanística municipal per qualificar 
d'equipament d'allotjament dotacional la parcel.la municipal situada al carrer 
Roger de Flor cantonada amb avda. Verge de Montserrat 

 
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=20220120&punto=3 
 
Antecedents 
 

En data 13-12-2021 el Sr. Jorge Font en representació de Font-Viñolas, arquitectes, 
SLP, ha presentat el document de “Modificació puntual del POUM per qualificar 
d’equipament d’allotjament dotacional la parcel·la municipal situada al c/ Roger de Flor 
cantonada amb avda. Verge de Montserrat” que li havia estat encarregada per aquest 
ajuntament. 
 
Consideracions jurídiques 
 
En data 23-12-2021, la Cap de la Unitat Administrativa de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat ha emès l’informe següent. 
 
“1. Normativa aplicable 
-  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (TRLUC) 
-  Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme (RLU) 
- Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de Plans i Programes, en tot allò 

que no s’oposi a la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental. 
-  Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l’impuls de 
l’activitat econòmica (en tot allò que no ha estat derogat). 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
- 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. 
-  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques 
-    Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a 

l’habitatge 
-    Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de 

les persones en risc d’exclusió residencial 
 
2. Anàlisis de la proposta: 
 
a) Objecte: 
 
Aquesta Modificació del POUM té per objecte qualificar de sistema d’equipament 
d’allotjament dotacional dues parcel·les de titularitat municipals situades al c/ Roger de 
Flor cantonada amb avda. Verge de Montserrat (referències cadastrals 
8102401DG7180S0001JX i 8102418DG7180S0001TX) que tenen una superfície total 
de 503 m2. 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220120&punto=3
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L’interès públic que justifica la modificació del planejament és donar resposta a les 
necessitats temporals d’habitació immediata de les persones per les raons establertes 
a l’art. 34.5 TRLUC (dificultat d’emancipació, requeriments d’acolliment, d’assistència 
sanitària o d’assistència social, feina o estudi, afectació per una actuació urbanística). 
L’art. 3 del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar 
l’accés a l’habitatge ha desenvolupat aquesta tipologia d’allotjament, concretant els 
possibles destinataris i el règim d’ús. 
 
En el document es justifica la conveniència i oportunitat d’aquesta modificació 
considerant les conclusions del “Programa d’actuació municipal d’habitatge de Malgrat 
de Mar” de 2019, pel que fa la problemàtica d’allotjament assequible al municipi.  
També s’ha considerat la diagnosi del document “Estratègies sectorials d’habitatge per 
a estudiar l’impacte de l’habitatge d’ús turístic i fomentar l’habitatge assequible a 
Malgrat de Mar” de 2021 que conclou que el percentatge de tinença d’habitatges en 
règim de lloguer en el municipi és baix, tant respecte a la comarca, com el conjunt de 
Catalunya, i que el pes de la segona residència és pràcticament el doble al de la 
comarca. 
 
També es fonamenta en el fet que el municipi de Malgrat de Mar està incorporat a la 
relació de municipis amb àrees de demanda residencial forta i acreditada, d’cord amb 
la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de 
les persones en risc d’exclusió residencial. 
 
La proposta de la Modificació es concreta en: 
 
- Canviar la qualificació urbanística de zona 219 a sistema d’equipament 

d’allotjament dotacional per donar resposta a mesures urgents per millorar l’accés 
a l’habitatge. 
 

- Adaptar la normativa vigent del POUM pel que fa al sistema d’equipaments i el 
sistema dotacional al Decret Llei 17/2019, modificant els articles 234 i 244 de les 
Normes Urbanístiques i el plànol 2.4 full 3 de Zones i Sistemes del POUM. 
 

 
b) Documentació: 
 
L’art. 59.1 del TRLU preveu la documentació que haurà d’integrar un pla d’ordenació 
urbanística i l’art. 118.4 RLU, estableix que “Les modificacions dels plans urbanístics 
han d’estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de 
la modificació. En tot cas, han d’incorporar l’informe ambiental corresponent les 
modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles 
altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació 
vigent.”  
 
La Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, estableix les regles aplicables fins que la 
Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013.   En l’apartat 6 disposa: 



 

“6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, 
s’estableixen les regles següents: (...) 
c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes 
significatius que produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat 
avaluats en el planejament urbanístic general: 
Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra a que 
es refereix només a sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic general 
avaluat ambientalment. 
Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la 
lletra a que es refereixen només a sòl urbà.” 
 
Aquesta modificació de planejament urbanístic afecta només a sòl urbà i no està inclòs 
en l’apartat quart de la lletra a) (modificacions dels plans urbanístics que estableixin el 
marc per a la futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació 
d’impacte ambiental o que puguin tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa 
Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en altres espais del Pla 
d’espais d’interès natural). Tampoc no és cap supòsit dels previstos a l’art. 7 de la Llei 
6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes. Per aquest motiu no ha d’ésser 
objecte d’avaluació ambiental estratègica ni ordinària ni simplificada. 
 
La Modificació consta d’un únic document urbanístic que inclou la memòria, normes 
urbanístiques i plànols. Consta la identitat i titulació dels professionals que l’han 
redactat, d’acord amb el que exigeix la Disposició Addicional 13ª del TRLUC.  
 

d) Procediment: 

L’article 96 del TRLUC preveu que la modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació. El procediment a seguir per la tramitació d’aquesta modificació 
del POUM serà el previst a l’art. 85, 98 TRLU, i 23 del RLU, i comprèn 
 
1. Acord d’aprovació inicial de la Modificació del POUM per l’Ajuntament de Malgrat 

de Mar, com Administració Urbanística actuant. 
 
2. Informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’anuncis en el 

Diari Oficial o Butlletí Oficial de la Província, i un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació en l'àmbit municipal, tauler d’edictes de la seu electrònica 
municipal. L’edicte concretarà el termini d’exposició al públic, l’adreça i l'horari de 
l’oficina o dependència en la qual es pot exercitar el dret d’informació, així com si 
s’escau, les dades per a localització del projecte per mitjans telemàtics.   

 
3. Petició d’informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, 

els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi 
una de més llarg (art. 85.5 TRLUC). Caldrà demanar informe a: 
- Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona 
- Direcció de Promoció de l’Habitatge del Departament de Drets Socials 

 
4. Aprovació provisional: un cop acabat el termini d’informació pública es procedirà a 

l’estudi i resolució de les al·legacions que s’hagin presentat i dels informes rebuts, 
i l’Ajuntament resoldrà sobre l’aprovació provisional del document, confirmant o 
introduint les esmenes que siguin procedents. 
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5. Aprovació definitiva: La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona és l’òrgan 
competent per adoptar l’acord d’aprovació definitiva (art. 80.a TRLUC). La 
resolució definitiva ha de ser notificada en el termini de quatre mesos des de la 
recepció de l’expedient complet per l’òrgan competent per l’aprovació definitiva 
(art. 91.1). En cas contrari, l’efecte del silenci administratiu és positiu.  

 
f) Competència i quòrum: 
 
D'acord amb l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, 
modificat per la Llei 11/1999, (LRBRL) serà competència del Ple l'aprovació inicial del 
planejament general.  
 
De conformitat amb l'art. 47.2.ll) de la LRBRL, els acords que correspongui adoptar a 
la corporació en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la 
legislació urbanística, requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número 
legal de membres de la Corporació, és a dir, 9 vots favorables a la proposta d'acord, 
donat que el número legal de membres de la Corporació és de 17.” 
 
 
En data 12 de gener de 2022 l’arquitecte municipal ha emès informe que en la seva 
part essencial diu: 
 
“Consideracions 

1. L’àmbit de la modificació són les parcel·les cadastrals 8102401DG7180S0001JX 
i 8102418DG7180S0001TX, de superfície 295 m² la primera i de 208 m² la segona, 
fent un total de 503 m² de superfície. Consta a l’inventari amb la següent referència: 
Immobles, patrimonials. Epígraf 3.1.A, nº d’ordre 39, representant tant sols la porció 
edificable de l’esmentada finca. 

2. L’objecte de la modificació és qualificar de sistema d’equipament d’allotjament 
dotacional la parcel·la municipal situada al carrer Roger de Flor cantonada amb 
avinguda Verge de Montserrat. Això possibilitarà poder construir-hi habitatges per 
satisfer les necessitats temporals d’habitació de persones. 

3. Aquesta actuació és deguda a les necessitats actuals d’urgència habitacional a 
les que l’ajuntament vol donar resposta augmentant el nombre de parcel·les on situar 
allotjament dotacional. Aquest tipus d’habitatge es pot destinar entre altres, a 
allotjament per raó de dificultats d'emancipació, de requeriments d'acolliment o 
assistència sanitària o social, de feina o estudi, o d'afectació per una actuació 
urbanística. 

4. Aquesta proposta de canvi de qualificació no suposa cap modificació de 
l’edificabilitat, ni tampoc de l’ús, en tant que són dos usos residencials assimilables. 
Això fa que aquesta modificació proposada no alteri la configuració de la implantació 
actual a la ciutat. 

5. Actualment a la parcel·la s’hi poden construir 26 habitatges i amb la modificació 
proposada aquest nombre podrà augmentar fins a 35, de manera que es podrà 
assumir més fàcilment l’actuació de construcció dels esmentats habitatges i es 
disposarà d’un parc més nombrós i amb unes tipologies més coherents amb la 
destinació que es pretén. 

6. El document justifica l’adequació de la proposta amb el planejament urbanístic i 
territorial d’ordre superior. 



 

7. La justificació de l’interès públic queda reflectida en el document. Es tracta d’una 
iniciativa del propi ajuntament que incideix exclusivament en una parcel·la municipal. 

8. S’assigna a la parcel·la la clau urbanística 7hs2. Les condicions aplicables són: 

- tipus ordenació: oberta 

- situació de l’edificació: segons profunditat edificable de 15 m 

- nombre de plantes 5 (PB+4) 

- alçada reguladora: 16,75 m 

- planta soterrani: ocupable en el 100% de la superfície de la parcel·la 

- densitat: 1 hab/55 m² construïts en plantes pis (35 habitatges). 

- places d’aparcament: només seran obligatòries les que surtin a la primera 
planta de soterrani 

- per la resta de condicions edificatòries seran aplicables les de la secció 
onzena de la normativa clau 19 

Conclusions 

Informo favorablement la Modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal 
de Malgrat de Mar per qualificar d’equipament d’allotjament dotacional la parcel·la 
municipal situada al carrer Roger de Flor cantonada amb avinguda Verge de 
Montserrat, promoguda per l’Ajuntament de Malgrat de Mar, d’acord amb el document 
urbanístic de data desembre de 2021 signat pels arquitectes Jordi Font Bel i Jaume 
Viñoles Segarra, i considero que procedeix acordar l’aprovació inicial de la mateixa. 

 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 13 de gener de 2022. 

 
Vista la proposta d’Urbanisme, de data 12 de gener de 2022, el Ple de 
l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres assistents, acorda: 

 
Primer. Aprovar inicialment la “Modificació puntual del POUM per qualificar 
d’equipament d’allotjament dotacional la parcel·la municipal situada al c/ Roger de Flor 
cantonada amb avda. Verge de Montserrat”, redactada per Font-Viñolas, arquitectes, 
SLP. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública durant un termini d’un mes  aquesta Modificació 

del POUM mitjançant la inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, diari El 
Punt i tauler d’edictes de la seu electrònica municipal, per tal de que es puguin 
formular les al·legacions que es considerin oportunes. El termini serà comptador des 
de la publicació al BOP. El document es podrà consultar a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà (c/ Carme, núm. 30) en horari de 9 h a 14.30 h i a la seu electrònica municipal 
(www.ajmalgrat.cat) 
 
Tercer. Sol·licitar  informe de l’art. 85.5 TRLUC a: 

- Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona 
- Direcció de Promoció de l’Habitatge del Departament de Drets Socials  

 
Quart. Promoure la màxima difusió del document a través dels mitjans de comunicació 

local. 
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Cinquè. Comunicar aquest acord a l’equip redactor. 
 
Sisè. Facultar a la Sra. Alcaldessa per l’execució d’aquests acords. 

 
4. - Aprovar definitivament el “Pla especial per l’assignació d’usos i paràmetres 
urbanístics de la parcel·la municipal destinada a Parc de Bombers i situada en la 
cruïlla entre els carrers Tramuntana i Joan Coromines i Vigneaux”, exp. 
G20202021000001. 

 
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=20220120&punto=4 
 
Antecedents 
 

1. La Junta de Govern Local en sessió de 14-10-2021 va resoldre aprovar inicialment 
el “Pla especial per l’assignació d’usos i paràmetres urbanístics de la parcel·la 
municipal destinada a Parc de Bombers i situada en la cruïlla entre els carrers 
Tramuntana i Joan Coromines i Vigneaux”, promogut per aquest ajuntament i 
redactat pel Sr. Ricard Antoni Casademont. 

  
2. L'expedient s’ha sotmès a informació pública durant un mes mitjançant la inserció 

d’anuncis en el tauler d’edictes de la corporació de la seu electrònica municipal, 
BOP de 25-10-2021,  i El Punt del 20-10-2021. Durant el termini d’exposició 
pública no s’ha presentat cap al·legació, segons es desprén del certificat emès pel 
secretari de la corporació de data 1-12-2021. 

 
3. En data 20-12-2021 s’ha rebut l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

l’Arc Metropolità de Barcelona de 13-12-2021. 
 
 
Consideracions jurídiques 
 

En data 22-12-2021, la Cap de la Unitat Administrativa de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat ha emès l’informe següent. 
 
“1. Normativa aplicable 
-  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (TRLUC) 
-  Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme (RLU) 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques (LPACAP) 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
-  Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, aprovat per la Comissió 

Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 13-7-2005, i publicat al DOGC del 21-10-
2005 (POUM). 

 
2. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de l’Arc Metropolità de Barcelona 
(CTUB AMB) emet informe favorable sobre aquest pla especial d'acord amb el que 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220120&punto=4


 

disposa l'art. 87.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei d'Urbanisme (TRLUC). També indica que en el cas que s’introdueixin 
canvis substancials en el document aprovat inicialment abans de l’aprovació definitivia 
s’ha de sotmetre novament a informe d’aquesta Comissió.  

Atès que no s’han presentat al·legacions durant el tràmit d’informació pública i i que 
l’informe de la CTUB-AMB és favorable, no procedeix introduir cap canvi en el 
document aprovat inicialment, i es pot elevar a aprovació definitiva. 

3. L’art. 89.5 TRLUC preveu que l’acord d’aprovació provisional d’un pla urbanístic 
derivat s’ha d’adoptar en el termini de dos mesos des del finiment del període 
d’informació pública establert per l’art. 85.4, sempre que es disposi de la declaració 
d’impacte ambiental pertinent, en els supòsits que sigui preceptiva.  

Segons l'art. 85.1 TRLUC en el cas dels plans urbanístics derivats en què la 
competència d'aprovació definitiva correspongui a l'ajuntament, es pot adoptar 
directament l'acord d'aprovació definitiva, un cop complert el tràmit d'informació 
pública, prescindint de l'aprovació provisional. L'art. 81.1.d) TRLUC preveu que 
correspon als ajuntaments, un cop vist l'informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme 
competent, l'aprovació definitiva de: "d) Els plans especials urbanístics a què fa 
referència l'art. 67.1.d) que afecten a llur terme municipal, sempre que es tracti 
d'equipaments comunitaris d'interès exclusivament local i que siguin promoguts 
d'acord amb les determinacions d'un pla d'ordenació urbanística municipal".  
 

Considerant que no s'han presentat al·legacions durant el tràmit d’informació pública i i 
que l’informe de la CTUB-AMB és favorable, no procedeix introduir cap canvi en el 
document aprovat inicialment, i es pot elevar a aprovació definitiva per part de 
l’Ajuntament. 

4. De conformitat amb l'art. 88 TRLUC, un cop aprovat definitivament el pla s'ha de 
lliurar en el termini d'un mes  a la CTUB una còpia de la documentació tècnica i 
administrativa completa, a efectes d'informació, coordinació i arxivament. Aquest 
lliurament és condició per a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva d'aquests 
plans. Segons l'art. 18.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLUC), la documentació que s'ha de lliurar a les 
comissions territorials d'urbanisme en compliment de l'art. 86, ha d'incorporar a més de 
l'instrument de planejament complet en format paper, com a mínim el text de la 
memòria i les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació en suport informàtic, 
d'acord amb els requeriments tècnics que el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques estableix. 

 
L'art. 106 del TRLUC disposa pel que fa a l'executivitat del planejament urbanístic 
l'aprovació definitiva del qual correspongui als municipis, que serà d'aplicació el que 
estableixi la legislació de règim local. En aquest sentit l'art. 70.2. de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local, disposa que les normes dels plans 
urbanístics, així com els acords corresponents a aquests d'aprovació definitiva, es 
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
5. D'acord amb l'art. 22.c) de la LRBRL, correspon al Ple l'aprovació d’altres 
instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística diferents dels plans 
d’ordenació.  
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Atès el que disposa l’art. 47.2 de la LRBRL, és necessari el vot favorable de la majoria 
absoluta del número legal de membres de la corporació per adoptar els  acords 
necessaris en la tramitació dels instruments de planejament general previstos a la 
legislació urbanística. Aquest pla especial té naturalesa de pla derivat, per la qual 
cosa, serà suficient majoria simple per la seva aprovació. 
 
Conclusions 
 
En base als antecedents i fonaments jurídics esmentats procedeix informar 
favorablement l’aprovació definitiva d’aquest pla especial i sotmetre’l a aprovació 
plenària.” 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 13 de gener de 2022. 

 
Vista la proposta d’Urbanisme, de data 28 de desembre de 2021, el Ple de 
l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres assistents, acorda: 

Primer. Aprovar definitivament el “Pla especial per l’assignació d’usos i paràmetres 

urbanístics de la parcel·la municipal destinada a Parc de Bombers i situada en la 
cruïlla entre els carrers Tramuntana i Joan Coromines i Vigneaux”, promogut per 
aquest ajuntament i redactat pel Sr. Ricard Antoni Casademont. 
 
Segon. Trametre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona una còpia de la 

documentació tècnica i administrativa completa d'aquest expedient a efectes 
d'informació, coordinació i arxivament, de conformitat amb l'art. 88 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme. 
 
Tercer. Publicar l’acord d’aprovació definitiva i la normativa del pla especial al Butlletí 

Oficial de la Província i a la seu electrònica municipal. 
 
Quart. Facultar tan àmpliament con sigui necessari en dret a la Sra. Alcaldessa-

Presidenta per a la  tramitació i execució d'aquests acords. 
 
5. - Sol·licitud de la declaració de reserva natural parcial de la llacuna situada a 
la desembocadura de la Tordera i espais adjacents per tal de preservar els seus 
valors naturals, exp. H4202021000003. 

 
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=20220120&punto=5 
 
Antecedents 
 

1. L’àmbit de la desembocadura de la Tordera és un espai natural catalogat com a 
zona humida, inclòs al PEIN i a la Xarxa Natura 2000, com a riu i estanys de 
Tordera, catalogat com a zona d’especial conservació en la tipologia d’espai 
d’aigües continentals. Com a conseqüència de la tempesta Glòria esdevinguda 
entre el 19 i 26 de gener de 2020, s’ha format una llacuna natural que és un espai 
òptim per a l’alimentació d’aus en migració i la nidificació de diverses espècies 
protegides, i que convé preservar de la freqüentació humana. 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220120&punto=5


 

 
2. El 30 d’abril de 2020 l’Ajuntament de Malgrat de Mar va tancar els dos possibles 

accessos a la llacuna natural per tal de protegir les postes d’ous de corriol menut 
que s’han trobat en l’espai i que són espècies protegides. Després de realitzar els 
tancaments es va iniciar, amb un grup d’experts associats a l’Institut Català 
d’Ornitologia, el seguiment de la fauna present a l’espai i les seves zones 
d’influència. Des del 14 de maig fins a l’actualitat, s’ha detectat la presència de 160 
espècies diferents  protegides i, en alguns casos, en risc d’extinció. 

3. El 16 de juny de 2020, la Secció de Biodiversitat i Medi Natural dels Serveis 
Territorials de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat, va emetre 
informe a petició de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, relatiu a les mesures per 
compatibilitzar els usos i la preservació de la biodiversitat a la desembocadura de la 
Tordera. Les conclusions d’aquest informe indiquen que cal aplicar entre d’altres 
mesures per evitar l’accés de les persones i animals, l’abalisament per garantir 
àmbits tranquils per a la nidificació, la prohibició d’activitats de lleure perquè 
impliquen l’accés de les persones i molèsties a la fauna, apantallament del camí i 
accessos, amb finestretes a mode d’aguait per afavorir l’observació de la fauna 
evitant les molèsties, etc. 

4. El 23 de juny de 2020, per decret d’alcaldia de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, es 
van adoptar de forma immediata algunes de les mesures proposades per la Secció 
de Biodiversitat, com senyalitzar l’àmbit, fer un abalisament, prohibir les activitats de 
lleure, incloses les esportives, apantallar camí i accessos, etc. 
 

5. El 10 de desembre de 2020 l’Ajuntament de Malgrat de Mar va aprovar un conveni 
de col·laboració amb l’Ajuntament de Blanes per desenvolupar les actuacions 
tècniques i administratives necessàries per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, 
la declaració de reserva natural parcial de la llacuna de la desembocadura de la 
Tordera. En data 16-12-2020, l’Ajuntament de Blanes ha aprovat aquest conveni. 

 
6. En virtut de les previsions d’aquest conveni, l’Ajuntament de Malgrat de Mar ha 

contractat l’empresa Imbrica Environment & Engineering, per la redacció de la 
documentació necessària per a la sol·licitud de la reserva natural parcial de la 
desembocadura de la Tordera. 

 
7. En data 12 de febrer de 2021, per decret d’alcaldia 2021LLIB00410 es va resoldre 

iniciar l’expedient per sol·licitar la declaració de la reserva natural parcial de la 
llacuna de la Tordera i obrir un procés d’informació i participació adreçat als 
ciutadans i a les entitats de l’àmbit territorial objecte de declaració.  També es va 
comunicar l’obertura d’aquest procés al Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, la Demarcació de Costes a Catalunya i a l’Ajuntament de 
Blanes, així com a diferents entitats i organitzacions ambientalistes (Entitat 
Naturalistes de La Tordera i Montnegre, Institut Català d’Ornitologia, Caretta a la 
Vista, Fundació Emys) 

 
8. En data 16 d’abril de 2021 (RE 7298) l’Associació Naturalistes del Montnegre i la 

Tordera van comunicar l’inici de la temporada de nidificació 2021 a la 
desembocadura de La Tordera i també van proposar mesures que poden influir en 
l’èxit reproductor de les espècies d’interès. 
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9. En data 28 d’abril de 2021 (RE 7890) Imbrica Environment & Engineering ha 
presentat un document del resultat de la participació pública en el tràmit de 
sol·licitud de reserva natural parcial i d’aprovació d’ordenança.  

 
10. En data 24 de maig de 2021 (RE10373) el Ministeri per la Transició Ecològica i el 

Repte Demogràfic ha emès informe. 
 

11. En data 28 de juliol de 2021 (RE 15146) Imbrica Environment & Engineering ha 
presentat el document “Pla d’actuacions”  

 
12. En data 29 de desembre de 2021 (RE 25212) Imbrica Environment & Engineering 

ha presentat la documentació “Proposta de declaració de reserva natural parcial 
de la desembocadura de la Tordera i el seu entorn”. 

 
 
Consideracions jurídiques 
 

L’informe de la tècnica de medi ambient en la seva part essencial diu: 
 
“La documentació elaborada consta d’una memòria i els annexos. 
 
L’índex de la memòria inclou: 
 

1. Introducció 
2. Estudis justificatius necessaris 
3. Delimitació de l’àrea objecte de l’actuació 
4. Criteris d’ordenació del territori i normes de protecció bàsiques  
5. Composició i funcions dels òrgans rectors 
6. Normes de finançament 
7. Incorporació al Pla d’Espais d’Interés Natural 

 
I en els annexos: 
 

Annex 1.-  Pla d’Actuacions 
Annex 2.-  Document de retorn de la participació pública 
Annex 3.- Serveis ecosistèmics de la desembocadura de la Tordera i el seu 
entorn 

 
A continuació, s’exposaran en sintesis les consideracions tècniques del diferents 
apartats. 
 
La proposta de declaració es basa en un doble objectiu: 
  

a) Protegir d’una manera absoluta les formacions geològiques i geomorfològiques 
i determinats biòtops, espècies, hàbitats i comunitats. 

b) Conservar o constituir escales en les vies migratòries de la fauna salvatge 
 
 A continuació es desenvolupen els continguts sobre el context geogràfic, el físic i el 
biològic; destacant el paisatge vegetal potencial, la fauna i la vegetació en l’àmbit del 
pla d’actuacions, el context social, econòmic i paisatgístic. 
 



 

Cal destacar l’apartat de serveis ecosistèmics, s’han elaborat les fitxes dels serveis 
ecosistèmics de tot l’àmbit, inclosa la zona proposada com a Reserva Natural Parcial, 
la qual ja forma part de la figura d’Espai d’Interés Natural i de la Xarxa Natura 2000. 
 
Respecte la delimitació de l’àrea es proposa l’actual espai ZEC Riu i estanys de la 
Tordera amb petites variacions per tal de garantir la correcte protecció i preservació 
dels valors naturals que han motivat la protecció d’aquest espai. 
 

- L’actual delimitació de l’espai ZEC Riu i estanys de Tordera des del pont del 
ferrocarril de la línia R1/RG1 d’ADIF fins a la desembocadura del riu Tordera a 
Mar. 

- L’extensió completa de la nova llacuna litoral formada com a conseqüència del 
temporal Glòria. 

- Una franja de 25 metres exteriors a la llacuna cap a mar. 
- La llera del curs fluvial secundari conegut amb el topònim de Rec Viver. 
- La zona litoral entre la llacuna i el càmping Capfun de Malgrat de Mar on 

actualment hi ha un acord de custòdia amb l’ajuntament. 
- Un petit tram de zona de ribera de titularitat pública al marge del riu Tordera a 

Blanes. 
 
I respecte el Reglament aplicable a la zona, es classificaria en: 
 

- Usos permesos 
 
Científic i pedagògic 
Informatiu i divulgatiu 
Regulació i captació 
Observació de fauna 
Serveis tècnics i manteniment d’infraestructures 
Manteniment i gestió de l’espai natural 
 

- Restriccions que apliquen 
 
Accés en combinació amb temporalitat 
Tot ús no indicat en la relació anterior queda expressament prohibit 
 

- Periodes de sensibilitat 
 
De 1 de març a 31 d ejuliol: principal període reproductor de les aus 
De l’1 de febrer a 1 d emarç i de 15 d’agost a 31 d’octubre: període de 
migració. 

 
Diferenciant entre les següents determinacions:  
 

- condicions d’accés 
- protecció del sòl  
- protecció de l’aigua 
- protecció de la vegetació 
- protecció de la fauna 
- protecció d ela qualitat atmosfèrica 
- circulació i estacionament 
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- altres 
 
En relació a la composició i funcions dels òrgans rectors i les normes de finançament;  
es proposa crear una Comunitat de municipis (Blanes i Malgrat de Mar). Podran formar 
part d’aquesta Comunitat altres ajuntaments, per a finalitats d’interès comú, que es 
comprometin amb els mateixos objectius, si així ho acorda el Consell. 
 
L’objecte de la Comunitat de Municipis serà la promoció de les actuacions necessàries 
per la protecció i preservació dels valors naturals i paisatgístics de la reserva natural 
parcial de la desembocadura de la Tordera, així com l’educació ambiental i 
sensibilització de la ciutadania envers aquest espai. 
 
Es defineixen els òrgans de la Comunitat com: 
 

- Consell de la Comunitat: Format per representants d’ambdós ajuntaments, en 
un nombre de 4 membres amb veu i vot: 

 
  Alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de Blanes i Malgrat de Mar 

 Regidor o regidora de medi ambient de l’Ajuntament de Blanes i Malgrat de 
Mar. 

 
En cas d’empat en una votació del Consell plenari, resoldrà la situació el vot de 
qualitat de la presidència de la Comunitat. 

 
- President/a de la Comunitat: serà President/a de la Comunitat, l’alcalde o 

alcaldessa d’algun dels dos ajuntaments, i serà rotatòria cada dos anys. 
 
Serà Secretari/a de la Comunitat  la persona que ocupi aquest càrrec a l’ajuntament al 
qual pertoqui la Presidència de la Comunitat. 
 
El règim econòmic-financer de la Comunitat s’ajustarà a la normativa vigent en cada 
moment per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos 
econòmics. La Comunitat ha de comptar amb una secció pròpia en el pressupost de 
cadascun dels ajuntaments integrants, la qual és gestionada per la Comunitat. 
 
Respecte la incorporació al Pla d’Espais Natural, gran part de l’àmbit de la proposta 
està inclós en el Pla d’Espais d’Interés Natural com a ZEC ES110007 Rius i Estanys 
de la Tordera, s’hauria d’ampliar aquesta declaració a les zones adjacents no incloses 
en l’actual delimitació ja que es consideren claus per la correcte protecció, preservació 
de l’espai i així millorar la gestió.  
 
En l’annex 1 es poden consultar les linies estrategiques descrites en el Pla d’Actuació 
de l’espai i àmbits adjacents. 
 
En l’annex 2 consta de l’informe del procés de participació que s’ha portat a terme. 
 
En l’annex 3 inclou les fitxes dels diferents serveis ecosistèmics de la desembocadura 
de la Tordera i el seu entorn. 

 
 
Conclusions 



 

 
Per tal de conservar els valors de l’espai s’ha elaborat el Programa d’Actuacions del 
Pla de Gestió de l’espai Xarxa Natura 2000 d’aquest entorn incloent els objectius de la 
Xarxa Natura 2000 en base a escala local.  
 
D’acord amb el que s’ha exposat, la desembocadura de la Tordera i les seves zones 
d’influència es consideren espais amb un alt interès científic i de gran valor en termes 
de biodiversitat i connectivitat, per la qual cosa, es creu convenient sol·licitar la 
declaració de Reserva Natural Parcial per aquest espai.  
 
Els objectius genérics d’aquesta reserva natural parcial serien: 
 

- Protegir els diversos hàbitats i les seves comunitats. 
- Conservar aquest espai com escala en les vies migratòries de la fauna 

salvatge. 
- Conservar i protegir aquest espai com a connector ecològic.” 

 
 

La Cap de la Unitat Administrativa de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat en data 30-12-
2021, ha emès l’informe següent: 
 
1. “Normativa aplicable 
- Llei 39/15 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les Administracions 

Públiques (LPACAP) 
- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
 
2. L’art. 27 de la Llei 12/1985, d’espais naturals estableix: 
“1. A més de l'Administració de la Generalitat poden promoure reserves naturals i 
parcs naturals: a) Les entitats locals que tenen competències urbanístiques d'acord 
amb la Llei del Sòl.  Cal que tota l'àrea proposada pertanyi a llur àmbit territorial. Si 
també afecta l'àmbit d'altres entitats locals cal que es concertin expressament per a 
aquesta finalitat.” 
 
Els ajuntaments de Blanes i Malgrat de Mar han aprovat un conveni en el que han  
manifestat la seva voluntat de promoure la declaració de reserva natural parcial de 
l’espai de la llacuna de la Tordera pel seu gran valor mediambiental, per les espècies, 
els hàbitats, les comunitats i el paisatge, i per constituir una escala imprescindible en la 
via migratòria de la fauna salvatge. En aplicació d’aquest conveni s’han contractat els 
treballs de redacció de la documentació que justifiqui la procedència de la petició de 
declaració de reserva natural parcial d’aquest àmbit. 
 
L’art. 27.1. bis de la Llei 12/1985, d’espais naturals preveu que: “1 bis. En l'elaboració 
de les propostes de reserves naturals i de parcs naturals, s'ha d'obrir, prèviament a la 
tramitació que estableix l'apartat 2, un procés d'informació i de participació adreçat als 
ciutadans i a les entitats de l'àmbit territorial objecte de declaració.” 
 
Mitjançant el decret d’alcaldia de 12 de febrer de 2021, es va obrir un procés 
d’informació i participació adreçat als ciutadans i a les entitats de l’àmbit territorial 
objecte de declaració.  També es va comunicar l’obertura d’aquest procés al 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, la Demarcació de 
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Costes a Catalunya i a l’Ajuntament de Blanes, així com a diferents entitats i 
organitzacions ambientalistes (Entitat Naturalistes de La Tordera i Montnegre, Institut 
Català d’Ornitologia, Caretta a la Vista, Fundació Emys). 
 
L’informe de la Secretaria d’Estat de Medi Ambient  del Ministeri per la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic, és favorable a la declaració de la reserva natural 
parcial d’aquesta llacuna, però considerant la seva possible temporalitat natural i a que 
aquesta declaració no comporti en el futur que es pretengui consolidar en el temps, de 
manera artificial, aquesta formació de caràcter temporal. 
 
En l’annex II de la documentació presentada es justifica com es va desenvolupar el 
procés de participació adaptat a les mesures de confinament adoptades per la 
prevenció del Covid-19: campanyes de difusió del procés participatiu mitjançant notes 
de premsa, espais de participació a les webs municipals, i xarxes socials, enquestes, 
així com també exposició al carrer i una sessió telemàtica de presentació. Segons les 
conclusions del document, els participants van manifestar majoritàriament la seva 
conformitat amb l’objectiu de protecció de la desembocadura de la Tordera així com 
amb els límits territorials i la limitació d’usos i la necessitat d’emprendre mesures per a 
la conservació de l’àmbit. 
 
3. L’art. 27.2 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals disposa que: “Les 
propostes de reserves naturals i de parcs naturals han de contenir els estudis 
justificatius necessaris, la delimitació exacta de l'espai en qüestió, els criteris i les 
normes de protecció bàsics i la descripció detallada de l'organització de la gestió i els 
mecanismes de finançament que s'estableixin per a assolir els objectius plantejats, 
amb una justificació de llur viabilitat.” 
 
La documentació presentada per Imbrica Environment & Engineering per fonamentar 
la sol·licitud de declaració de reserva natural parcial de la desembocadura de la 
Tordera i el seu entorn, conté els estudis justificatius, una proposta de delimitació de 
l’àrea objecte de l’actuació, criteris d’ordenació del territori, normes de protecció 
bàsiques, proposta de composició i funcions dels òrgans rectors, normes de 
finançament, així com un Pla d’Actuacions. 
 
La documentació ambiental ha estat considerada suficient per la tècnica de medi 
ambient als efectes de formular la sol·licitud de reserva natural parcial al Departament 
de Medi Ambient. 
 
Pel que fa a la proposta de reglament de la zona de reserva natural, cal indicar que les 
consideracions recollides en aquest document serviran de base per la redacció de la 
futura Ordenança reguladora de l’ús de l’espai, que haurà de ser tramitada i aprovada 
pels Plens dels respectius ajuntaments seguint la tramitació prevista a l’art. 62 i 
següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. No obstant, la Comissió d’Estudi que es  constitueixi per la 
redacció d’aquesta Ordenança, no està vinculada per aquesta proposta i podrà 
formular una regulació diferent si així ho considera convenient per l’interès públic o per 
adaptar-se a la normativa vigent. 
 
El document també proposa la constitució d’una Comunitat de Municipis entre els 
ajuntaments de Blanes i Malgrat de Mar que tindrà com objecte la promoció de les 
actuacions necessàries per la protecció i preservació dels valors naturals i paisatgístics 



 

de la reserva natural parcial de la desembocadura de la Tordera, així com l’educació 
ambiental i sensibilització de la ciutadania envers aquest espai. També es preveuen 
les normes de finançament d’aquesta Comunitat.  
 
Aquesta proposta ha estat consensuada pels ajuntaments però la formalització 
d’aquesta Comunitat, s’efectuarà quan s’hagi declarat la reserva natural parcial, i 
seguint la tramitació prevista als articles 123 a 132 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.  
 
En relació al Pla de les Actuacions que es preveu desenvolupar per la protecció de 
l’espai, cal dir que en el document s’identifica la prioritat, el caràcter periòdic o no, el 
cost estimat i l’administració responsable. No obstant, cal precisar que l’execució 
d’aquestes actuacions només serà possible en cas de disponibilitat pressupostària de 
cada Ajuntament o de la Comunitat de Municipis en l’exercici en el que es puguin 
realitzar. 
 
En l’informe de la tècnica de medi ambient de 30-11-2021, es justifica que la 
desembocadura de la Tordera i les seves zones d’influència es consideren espais amb 
un alt interès científic i de gran valor en termes de biodiversitat i connectivitat, per la 
qual cosa es convenient sol·licitar la declaració de reserva natural parcial per aquest 
espai. 
 
 
Conclusions 
 
D’acord amb el que s’ha exposat, es considera que els estudis efectuats per Imbrica 
Environment & Engineering i l’informe de la tècnica de medi ambient, justifiquen 
degudament la procedència de sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, la declaració 
de reserva natural parcial de la desembocadura de la Tordera i les seves zones 
d’influència, d’acord amb l’art. 27 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.” 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 13 de gener de 2022. 

 
Vista la proposta de Medi Ambient, de data 5 de gener de 2022, el Ple de 
l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres assistents, acorda: 

Primer. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la declaració de reserva natural parcial 

de la desembocadura de la Tordera i les seves zones d’influència, d’acord amb la 
proposta de delimitació que s’acompanya i els estudis tècnics redactats per Imbrica 
Environment & Engineering, que justifiquen que aquest espai té un alt interès científic i 
gran valor en termes de biodiversitat i connectivitat 
 
Els objectius genèrics d’aquesta reserva natural parcial serien: 
- Protegir els diversos hàbitats i les seves comunitats.  
-  Conservar aquest espai com escala en les vies migratòries de la fauna salvatge.  

-  Conservar i protegir aquest espai com a connector ecològic.  
 
Segon. Indicar que la formalització de la Comunitat de Municipis prevista en el 

document s’efectuarà quan s’hagi declarat la reserva natural parcial, i seguint la 
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tramitació prevista als articles 123 a 132 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. 
 
Tercer. Indicar que l’Ordenança reguladora de l’ús d’aquest espai, haurà de ser 

aprovada pels Plens dels respectius ajuntaments seguint la tramitació prevista a l’art. 
62 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny. La Comissió d’Estudi per la redacció d’aquesta 
Ordenança es basarà en la proposta continguda en la documentació tècnica d’Imbrica 
Environment & Engineering, però podrà formular una regulació diferent a la proposada 
per l’equip redactor en la documentació presentada, si així es cons idera convenient i 
necessari per l’interès públic o per adaptar-la a la normativa vigent.  
 
Quart. Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, acompanyat de la 

“Proposta de declaració de reserva natural parcial de la desembocadura de la Tordera 
i el seu entorn” redactada per Imbrica Environment & Engineering. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Blanes. 

 
Sisè. Comunicar aquest acord a Imbrica Environment & Engineering. 

 
 
6. - Determinar les retribucions a favor de l'alcaldessa i de la regidora entrant, 
exp. A1212021000001 
 
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=20220120&punto=6 
 
 
 
Conforme es va anunciar a la Comissió Informativa Directorial, de data 13.01.2022, 
s’esmena la proposta d’Alcaldia de determinació de les retribucions del càrrec 
d’Alcaldessa i regidora de nova incorporació, i d’acord amb el següent: 
 
A la part expositiva,  
 
ON DIU: L’article 75 bis de la Llei de Bases de Règim Local, estableix que els 
Pressupostos Generals de l’Estat determinaran anualment el límit màxim total que poden 
percebre els membres de les entitats locals per tots els conceptes retributius i 
assistències. Per l’anualitat 2021 el màxim establert a la LPGE 2021, de data 31.12.2021, 
BOE 341, per poblacions entre 10.001 a 20.000 habitants és de 54.747,30 €,  
 
HA DE DIR: L’article 75 bis de la Llei de Bases de Règim Local, estableix que els 
Pressupostos Generals de l’Estat determinaran anualment el límit màxim total que poden 
percebre els membres de les entitats locals per tots els conceptes retributius i 
assistències. Per l’anualitat 2022 el màxim establert a la LPGE 2022, de data 29.12.2021, 
BOE 312, per poblacions entre 10.001 a 20.000 habitants és de 55.842,25 €. 
 
A la part dispositiva,  
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220120&punto=6


 

ON DIU: Primer. Determinar les noves retribucions a favor de l’alcaldessa i de la 
regidora entrant, i d’acord amb el següent: 
 

 
REGIM DE DEDICACIÓ 
 

RESPONSABILITAT 

 
RETRIBUCIONS 
BRUTES 
ANUALS 
 

DEDICACIÓ 
MÍNIMA 

Sònia Viñolas Mollfulleda 
Exclusiva 

Alcaldia , representació general 
del consistori, presidència del 
òrgans de govern, coordinació 
política, directiva i coordinació de 
relacions interadministratives. 
Regidories de Manteniment i via 

pública 

42.985,75  € 
 
      35 h/setmana 
1.568 h/any 

Sarah Corpas Marcial 

Parcial (34,28%) 

Regidories delegades de Gent 

Gran, Solidaritat i Cooperació 
Internacional  

12.282,00 € 
12,00/setmana 

537/h any 

 
HA DE DIR: Primer. Determinar les noves retribucions a favor de l’alcaldessa i de la 
regidora entrant, i d’acord amb el següent: 
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REGIM DE DEDICACIÓ 
 

RESPONSABILITAT 

 
RETRIBUCIONS 
BRUTES 
ANUALS 
 

DEDICACIÓ 
MÍNIMA 

Sònia Viñolas Mollfulleda 
Exclusiva 

 
Alcaldia , representació general 

del consistori, presidència del 
òrgans de govern, coordinació 
política, directiva i coordinació de 
relacions interadministratives. 
Regidories de Manteniment i via 

pública 

49.000,00  € 
 
      35 h/setmana 
1.568 h/any 

Sarah Corpas Marcial 

Parcial (34,28%) 

Regidories delegades de Gent 
Gran, Solidaritat i Cooperació 

Internacional  

12.282,00 € 
12,00/setmana 

537/h any 

 
D’acord amb les esmenes anunciades, el redactat de la proposta resta de la següent 
forma: 
 
En data 3 de desembre de 2021, ha esta proclamada alcaldessa de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar, un cop celebrada la sessió extraordinària del Ple Municipal d’elecció 
d’alcalde/ssa prèvia acceptació de la renúncia del Sr. Joan Mercader Carbó. A la mateixa 
sessió plenària prengué possessió com a regidora la Sra. Sarah Corpas Marcial. 
 
L’article 75 de la Llei de Bases de Règim Local, sintèticament estableix:  
 

 Els membres de les Corporacions Locals han de percebre una retribució, i han de ser 
donats d’alta al règim general de la Seguretat Social, en cas de desenvolupament 
dels càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial. Les retribucions dels càrrecs 
amb dedicació exclusiva són incompatibles amb altres retribucions a càrrec de 
pressupostos d'ens públics. 

 

 Els membres de les Corporacions Locals, que no tinguin dedicació exclusiva ni 
parcial, han de percebre una assistències per la concurrència efectiva a les sessions 
dels òrgans col·legiats de la Corporació de que formin part, en la quantia assenyalada 
pel Ple de la mateixa. 

 

 En el si de la mateixa organització administrativa, la percepció de retribucions (per 
dedicació) i assistències no és compatible. 

 

 Tots els membres de la Corporació percebran indemnitzacions per les despeses 
efectives ocasionades en l’exercici del càrrec. 

 
 El règim retributiu ha de ser objecte de publicació, mitjançant el B.O.P, i el taulell 

d’edictes de l’Ajuntament. 
 

Així mateix el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal de Catalunya, estableix al seu article 166: 
 

166.1 Els membres de les corporacions locals han de percebre retribucions per 
l'exercici de llurs càrrecs quan ho fan en règim de dedicació exclusiva o parcial, 



 

i han d'ésser donats d'alta en el règim general de la Seguretat Social; les 
corporacions n'han d'assumir el pagament de les quotes empresarials. 
 
166.2 Els membres de les corporacions locals poden percebre indemnitzacions 
en la quantia i les condicions que acorda el ple de la corporació. 
 
166.3 Les corporacions locals han de consignar en els pressupostos les 
retribucions o les indemnitzacions a què es refereixen els apartats 1 i 2, dins els 
límits establerts amb caràcter general. 

 
L’article 75 bis de la Llei de Bases de Règim Local, estableix que els Pressupostos 
Generals de l’Estat determinaran anualment el límit màxim total que poden percebre els 
membres de les entitats locals per tots els conceptes retributius i assistències. Per 
l’anualitat 2022 el màxim establert a la LPGE 2022, de data 29.12.2021, BOE 312, per 
poblacions entre 10.001 a 20.000 habitants és de 55.842,25 €. 
 
DETERMINACIÓ DE LA DEDICACIÓ EXCLUSIVA 
 

La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local determina que els membres de les 
Corporacions Locals han de percebre una retribució, i han de ser donats d’alta al règim 
general de la Seguretat Social, en cas de desenvolupament dels càrrecs en règim de 
dedicació exclusiva o parcial. 
 
La retribució integra tots els conceptes remunerables excepte les indemnitzacions o 
dietes, donant dret a ésser donat d'alta al Règim General de la Seguretat Social, pagant-
se, per part de la Corporació, la quota empresarial que correspongui, tot això d'acord amb 
l'article 75 i 75.bis de la Llei 7/1985  de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 
166 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'article 13 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals Reial Decret 2568/1986. 
 
Resolució d’Alcaldia 3879/2021, de data 3 de desembre de 2021, relativa a  la delegació 
de competències de l’Alcaldia a favor dels regidors i de les regidores de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar. D’aquesta Resolució en donà compte el Ple de data 16.12.2021. 
 
CREACIÓ D'UN RÈGIM DE RETRIBUCIONS 
 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 04.07.2019, determinà les 
retribucions i dedicacions dels membres de la Corporació, establint que l’actualització de 
les normes que la corresponent Llei de Pressupostos de l’Estat determini per tot el 
personal al servei de l’assignació es produirà per anys naturals, de forma automàtica i 
mitjançant l’aplicació de les Administracions Públiques. 
 

Necessitat de determinar les noves retribucions d’aquests càrrecs.  
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 13 de gener de 2022. 
 
Vista la proposta d’alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per deu vots a favor de PSC i 

JxCat MEM, sis abstencions de JxMalgrat i ERC, i un vot en contra de la CUP, 

acorda: 
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Primer. Determinar les noves retribucions a favor de l’alcaldessa i de la regidora 

entrant, i d’acord amb el següent: 
 
 

 
REGIM DE DEDICACIÓ 
 

RESPONSABILITAT 

 
RETRIBUCIONS 
BRUTES 
ANUALS 
 

DEDICACIÓ 
MÍNIMA 

Sònia Viñolas Mollfulleda 
Exclusiva 

 
Alcaldia , representació general 
del consistori, presidència del 
òrgans de govern, coordinació 
política, directiva i coordinació de 
relacions interadministratives. 

Regidories de Manteniment i via 
pública 

49.000,00  € 

 

      35 h/setmana 
1.568 h/any 

Sarah Corpas Marcial 
Parcial (34,28%) 

Regidories delegades de Gent 
Gran, Solidaritat i Cooperació 
Internacional  

12.282,00 € 
12,00/setmana 
537/h any 

 

Les retribucions seran distribuïdes en 14 pagues anuals. 
 
El dret a la percepció d’aquestes retribucions es meritarà a data 1 de gener de 2022. 
 
Segon. Ordenar al Departament de Recursos Humans, la tramitació de les baixes, altes i 

cotització al règim general de la Seguretat Social que es derivin dels presents acords  i s i 
s’escau les declaracions de pluriocupació que siguin pertinents.   
 
Tercer. Notificar els presents acords al departament d’Intervenció - Tresoreria i als 

membres del Consistori, fent constar als regidors afectats que han estat designats per 
a desenvolupar els seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, i que s’entendrà 
acceptat aquest règim de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores 
següents a la seva notificació. 
 
Quarts. Procedir  a publicar els acords adoptats al taulell  d’Anuncis i al Butlletí Oficial de 

la Província, en virtut d’allò establert a l’article 75.5 de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
7. - Aprovar les addendes per a l'exercici 2022 dels convenis de col·laboració 
entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Malgrat de Mar, 
relatius a l'Oficina Local d'Habitatge i a la Borsa de Mediació, exp. 
B1302021000034. 
 
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=20220120&punto=7 
 
Antecedents 
 

El Pla Local d’Habitatge, aprovat definitivament en data 27 d’agost de 2008 determina, 
entre d’altres, la creació de l’Oficina local d’habitatge per gestionar les actuacions que 
es proposin en el mateix Pla i vetllar per l'acompliment dels objectius en matèria 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220120&punto=7


 

d'habitatge. En data 11/03/2008 se signà el primer conveni entre la Secretaria 
d’Habitatge i l’Ajuntament de Malgrat de Mar relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge. 
Aquest conveni s’ha anat renovant anualment.  
 
Els resultats de la col·laboració han estat satisfactoris i s’ha assolit els objectius 
marcats. 
 
Durant el 2014 se signaren els convenis de col·laboració entre l’Agència de l’habitatge 
de Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat de Mar relatius a l’Oficina Local d’Habitatge i a 
la Borsa de Mediació. En el 2019 es formalitzaren els nous convenis de col·laboració 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, relatius a 
l’Oficina Local d’Habitatge i a la Borsa de Mediació. Podent-se renovar anualment fins 
un màxim de 4 anys addicionals. 
 
L’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’any 2022 relativa al programa de 
mediació per al lloguer social preveu, entre d’altres: 
 

 Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat al 2019, acordant que les 
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran 
per al 2022, les següents:  
 

o L’import per actuacions de mediació amb contractes nous, establert en el 
pacte quart 1), serà de 450 €.  

o L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, 
establert en el pacte quart 1), serà de 200 €. 

o L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació 
màxima establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 6.000,00€ 

o L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de 
12.500,00 €.  

 
L’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’any 
2022, relativa a l’oficina d’Habitatge en aquest municipi estableix, entre d’altres: 
 

 Mantenir la col·laboració i l’encàrrec de gestions entre les parts per a 
l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de l’oficina 
d’habitatge situada al municipi de Malgrat de Mar, amb al finalitat de facilitar a la 
ciutadania la proximitat de les gestions i servei relatius a habitatge 

 L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 
24.427,00 €. 

 El primer pagament, per l’import de 18.320,00 €, en concepte d’aportació inicial i a 
compte de l’aportació màxima es tramitarà un cop signat aquest conveni.  

 
Fonaments de Dret 
 

 Articles 47 a 53 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques. 
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 Capítol 1r del Títol 7è (articles 303-301) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals. 

 

 Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei d’organització comarcal de Catalunya. Són competències de la comarca la 
cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments junt amb aquelles 
altres que li encarreguin de gestionar els municipis. 

 

 Legislació bàsica de la Llei19/2013, de 9 de desembre de Transparència, accés 
a la informació pública i Bon Govern i la Llei catalana 19/2014, de 29 de 
desembre, de Transparència, accés a la informació pública i Bon Govern. 

 

 Decret 8/2021, de 8 de febrer, sobre transparència i el dret d’accés a la 
informació pública, pel que s’aprova el reglament que desenvolupa la Llei (amb 
efectes a partir del 03.03.2021). 

 
Vist l’informe favorable del cap de l’àrea de Qualitat de Vida. 
 
Vist l’informe favorable del Secretari municipal. 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 13 de gener de 2022. 

 
Vista la proposta d’Habitatge, de data 20 de desembre de 2021, el Ple de 
l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres assistents, acorda: 

Primer. Aprovar les pròrrogues dels convenis de col·laboració entre l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, relatius a l’Oficina Local 
d’Habitatge i a la Borsa de Mediació, signats en el 2019, per l’anualitat 20212 amb les 
quanties referides a la part expositiva. 
 
Segon. Facultar a l’Alcaldia, tant amplament com sigui possible en Dret, per a la 

tramitació i execució dels presents acords i per a la formalització dels esmentats 
convenis. 
 
Tercer. Comunicar els presents acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i a 

Serveis Econòmics. 
 
  
8. - Aprovar de l’Acord transaccional per a la promoció, execució i manteniment 
d’obres entre l’Ajuntament de Malgrat de Mar i l’Agència Catalana de l’Aigua 
signat el 10-9-2009. 
 
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=20220120&punto=8 
 
 
Antecedents 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220120&punto=8


 

1. En data 10-9-2009, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Ajuntament de Malgrat 
de Mar van signar un conveni de col·laboració pel desenvolupament de diferents 
actuacions de correcció hidràulica a la Riera de Palafolls al seu pas per Malgrat de 
Mar.  En virtut d’aquest conveni, l’Ajuntament va executar les obres de canalització 
de la Riera de Palafolls en el tram de Can Feliciano (comprès entre el pont del c/ 
Passada i el pont del c/ Riera) i van ser pagades per l’ACA. La resta de 
compromisos d’aquest conveni pel que fa a execució d’obres i redacció de 
projectes per part de l’ACA no es va complir. 
 

2. En data 15-5-2017 es va notificar a l’ACA el decret d’alcaldia 2017/914 de 4-5-
2017, pel qual es resolia requerir a l’ACA el compliment dels compromisos 
pendents del conveni del 2009. 

 
3. La Junta de Govern Local en sessió de data 12-9-2017 va acordar interposar 

recurs contenciós administratiu contra la desestimació per silenci del requeriment 
formulat a l’ACA pel compliment de les seves obligacions derivades del conveni 
signat en data 10-9-2009. Aquest recurs fou interposat en data 14-9-2017 davant 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per l’incompliment d’alguns dels 
compromisos del conveni del 2009. 

 
4. El Ple de l’Ajuntament en sessió de 15-4-2021 va aprovar l’Acord transaccional per 

a la promoció, execució i manteniment d’obres entre l’Ajuntament de Malgrat de 
Mar i l’Agència Catalana de l’Aigua signat el 10-9-2009” segons la proposta de 
l’ACA que consta a l’expedient. 

 
5. En data 22-4-2021 es va signar l’acord transaccional esmentat, i es va sotmetre a 

aprovació judicial. 
 

6. En data 21-9-2021 la Secció 3ª de la Sala del Contenciós Administratiu  del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha resolt aquest assumpte. 

 
7. En data 5-10-2021, l’ACA va sol·licitar un complement de la Interlocutòria anterior, 

a la qual es va adherir l’advocada de l’Ajuntament. 
 

8. En data 3-11-2021, la Secció 3ª de la Sala del Contenciós Administratiu  del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha resolt aquest assumpte desestimant 
el recurs de l’ACA. 

 
Consideracions jurídiques 
 

En data 29-12-2021, la Cap de la Unitat Administrativa de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat ha emès informe que en la seva part essencial diu: 
 
“1. Normativa aplicable 
-  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques 
-  Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
- Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil. 
-  Codi Civil 
-  Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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2. La Interlocutòria 86/2021 de 21-9-2021 acorda que declara acabat el procediment 
per desaparició sobrevinguda del seu objecte per l’acord presentat per ambdues parts i 
ordena el seu arxiu.  
 
En els fonaments jurídics s’indica que l’acord té per objecte posar fi de forma definitiva 
i irrevocable a totes les diferències i controvèrsies surgides en relació al conveni de 10-
9-2009, mitjançant l’establiment de terminis per la redacció i aprovació de projectes, la 
modificació de criteris de finançament de les obres i termini d’execució. També indica 
que la matèria objecte de l’acord no està exclosa de la transacció, ni el que s’ha 
acordat s’evidencia que sigui manifestament contrari a l’ordenament jurídic ni lesiu de 
l’interès públic o de tercers. 
 
La Interlocutòria de 3-11-2021, desestima la petició de l’ACA de completar la 
Interlocutòria de 21-9-2021, en el sentit d’afegir al consideració que s’ha homologat 
judicialment l’acord, per entendre que es vulneraria el principi d’inmodificabilitat i 
intangibilitat de les resolucions judicials, i per considerar-ho innecessari perquè l’efecte 
volgut per les parts a l’arribar a un acord transaccional, s’assoleix amb la resolució 
recorreguda al declarar terminat el procediment i ordenar el seu arxiu. Contra aquesta 
resolució no és possible interposar recurs. 
 
En el conveni signat el 22-4-2021, es feia constar que tots els terminis indicats tant per 
la redacció dels projectes, les expropiacions o l’inici de les obres, com per la vigència 
mateixa del conveni eren comptadors des de la data de l’homologació judicial del 
conveni. Un cop resolt definitivament el litigi és possible determinar la data màxima de 
compliment de les obligacions de cadascuna de les parts.” 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 13 de gener de 2022. 
 
Vista la proposta d’Urbanisme, de data 30 de desembre de 2021, el Ple de 

l’Ajuntament, per deu vots a favor de PSC i JxCat MEM, set abstencions de 

JxMalgrat, d’ERC i de la CUP,  acorda: 

Primer. Prendre raó de la Interlocutòria de 21-9-2021 de la Secció Tercera de la Sala 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la qual 
es declara acabat el procediment per desaparició sobrevinguda del seu objecte per 
l’acord presentat per ambdues parts i ordena el seu arxiu, i la Interlocutòria de 3-11-
2021 del mateix òrgan que desestima el recurs de l’ACA. 
 
9. - Prendre raó de l’increment del 2 % en les retribucions a partir del mes de 
gener de 2022, fixat per La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupost 
Generals de l’Estat per l’any 2022, exp. C6302022000001. 
 
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=20220120&punto=9 
 
 
Antecedents 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220120&punto=9


 

La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupost Generals de l’Estat per l’any 2022,  
BOE 31.12.2021, estableix un increment del 2% en les retribucions del personal al 
servei de les Corporacions Locals, així com dels/de les membres que els/les 
representen, sense considerar a tals efectes les despeses d’acció social. 
 
Informe de l’Interventor municipal, de data 10.01.2022, i que literalment diu: 
 
---/ Informe sobre l’augment retributiu del 2% aprovat per la Llei 22/2021, de 28 de 
desembre, i publicada al BOE de data 31.12.2021. 
 
Antecedents 

 
La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupost Generals de l’Estat per l’any 2022,  
BOE 31.12.2021, estableix en el seu Capítol 1, article 19, apartat 2 i següents: 
 
---/ Dos. En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 
podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2021, en términos de homogeneidad para los dos 
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a 
la antigüedad del mismo. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en 
términos globales, respecto a los de 2021. A este respecto, se considera que los 
gastos en concepto de acción social son beneficios,  complementos o mejoras 
distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer 
determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado 
personal al servicio del sector público. 
 
Tres. En el sector público se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de 
empleo o contratos de seguro colectivos siempre que no se supere el incremento 
global fijado en el apartado anterior. 
 
Cuatro. 1 La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el 
porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de 
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el 
conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho 
personal en el año anterior. 
 
Se exceptúan, en todo caso: 
 
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. 
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 
 
 2. Sin perjuicio de lo dispueto en el apartado Dos de este articulo, los gestos de 
acción social y la productividad o retribución variable del personal laboral se 
determinaran en términos de homogeneidad respecto al número de efectives. 
  
Cinco. 1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante, EBEP), e incluidos en el 
ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma 
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de la Función Pública, en los términos de la disposición final cuarta del EBEP o de las 
Leyes de Función Pública dictadas en desarrollo de aquel, percibirán, en concepto de 
sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero a diciembre de 2022, las cuantías 
referidas a doce mensualidades que se recogen a continuación: 
 

Grupo/Subgrupo EBEP Sueldo 
(Euros) 

Trienios  
(Euros) 

A1 14.864,16 572,04 

A2 12.852,72 466,56 
B 11.235,00 409,32 

C1 9.650,28 353,16 
C2 8.031.60 240,36 

E (Ley 30/1984) y 
Agrupaciones Profesionales 
(EBEP) 

7.351,08 180,96 

 

2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las 
pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2022, en concepto 
de sueldo y trienios, los importes que se recogen a continuación: 
 

Grupo/Subgrupo EBEP Sueldo 
(Euros) 

Trienios 
(Euros) 

A1 764,37 29,43 
A2 781,15 28,35 

B 809,20 29,50 
C1 695,06 25,40 
C2 663,20 19,83 

E (Ley 30/1984) y 
Agrupaciones Profesionales 
(EBEP) 

612,59 15,08 

Seis. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones a percibir 
por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2007 han venido referenciadas a los grupos de titulación previstos en el 
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, están referenciadas a los grupos y 
subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición 
transitoria tercera del EBEP, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de 
este real decreto-ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las 
siguientes: 

Grupo A Ley 30/1984: Subgrupo A1 EBEP. 
Grupo B Ley 30/1984: Subgrupo A2 EBEP. 
Grupo C Ley 30/1984: Subgrupo C1 EBEP. 
Grupo D Ley 30/1984: Subgrupo C2 EBEP. 

Grupo E Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales EBEP. 

Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de 
las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten 
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número 
de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los 
objetivos fijados al mismo. 
 

Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos 
superiores a los fijados en este artículo deberán experimentar la oportuna adecuación, 
deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo. 



 

 
Nueve. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en este real decreto-ley 

se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras. 
 

Diez. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las 
retribuciones de los contratos mercantiles del personal del sector público. 
 

Once. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 
149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. Además, el apartado Tres se dicta en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 29 del EBEP. 

 /--- 
 

La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupost Generals de l’Estat per l’any 2022,  
BOE 31.12.2021, estableix en el seu Capítol 2, article 23: 

  ---/Artículo 23. Retribuciones de los funcionarios del Estado incluidos en el 
ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, en los términos de la disposición final cuarta del EBEP. 

Uno. En el año 2022 las retribuciones de los funcionarios serán las siguientes: 

A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle 
clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, en las cuantías 
reflejadas en el artículo 19.Cinco.1 de esta ley. 
 

B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra 
en el mes de diciembre, y que se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 
33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1988. Cada una de dichas pagas incluirá las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el 
artículo 3.Cinco.2 de este real decreto-ley y del complemento de destino mensual que 
se perciba. 

Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida 
durante los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el 
importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción 
proporcional. 

C) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que 
se desempeñe, en las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades: 
 
Complement destinació Import

30 12.983,88

29 11.645,88

28 11.156,52

27 10.666,32

26 9.357,96

25 8.302,56

24 7.812,72

23 7.323,60

22 6.833,40  
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21 6.344,40

20 5.893,32

19 5.592,60

18 5.291,64

17 4.990,44  
16 4.690,20

15 4.388,76

14 4.088,40

13 3.787,08  
 

12 3.486,00

11 3.184,80

10 2.884,32

9 2.734,20  
8 2.583,24

7 2.433,00

6 2.282,40

5 2.131,92

4 1.906,44

3 1.681,20

2 1.445,60

1 1.230,12  
 

En el ámbito de la docencia universitaria, la cuantía del complemento de destino fijada 
en la escala anterior podrá ser modificada, en los casos en que así proceda de 
acuerdo con la normativa vigente, sin que ello implique variación del nivel de 
complemento de destino asignado al puesto de trabajo. 
 
D) El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se 
desempeñe, cuya cuantía anual se incrementará en el porcentaje previsto en el 
artículo 19. Dos, respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 19.Siete de la presente Ley. 
 
El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales de las que 
doce serán de percepción mensual y dos adicionales, del mismo importe que una 
mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente. 
 
Las retribuciones que, en concepto de complemento de destino y complemento 
específico, perciban los funcionarios públicos serán, en todo caso, las 
correspondientes al puesto de trabajo que ocupen en virtud de los procedimientos de 
provisión previstos en la normativa vigente, sin que las tareas concretas que se 
realicen puedan amparar que se incumpla lo anterior, con excepción de los supuestos 
en que dicha normativa les reconoce otras cuantías y, en todo caso, la garantía del 
nivel del puesto de trabajo regulada en el artículo 21.2 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, y el derecho a percibir las cantidades que correspondan en aplicación del 
artículo 33.Dos de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1991. 



 

 
E) El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad y 
dedicación extraordinarias y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos 
de trabajo.  
 
Cada Departamento ministerial u organismo público determinará, dentro del crédito 
total disponible, que experimentará el incremento máximo previsto en el artículo 
19.Dos, en términos anuales, respecto al establecido a 31 de diciembre de 2021, las 
cuantías parciales asignadas a sus distintos ámbitos orgánicos, territoriales, 
funcionales o de tipo de puesto. Así mismo, determinará los criterios de distribución y 
de fijación de las cuantías individuales del complemento de productividad, de acuerdo 
con las siguientes normas: 
 
1.ª La valoración de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias 
objetivas relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el desempeño del mismo y, 
en su caso, con el grado de participación en la consecución de los resultados u 
objetivos asignados al correspondiente programa. 

 
2.ª En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante 
un período de tiempo originarán derechos individuales respecto de las valoraciones o 
apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. 
 
F) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que se concederán por los 
Departamentos ministeriales u Organismos públicos dentro de los créditos asignados a 
tal fin, que experimentarán el incremento máximo previsto en el artículo 19.Dos, en 
términos anuales, respecto a los asignados a 31 de diciembre de 2021. 
 
Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser 
reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de 
trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su 
devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos. 
 
G) Se mantienen a título personal las retribuciones del personal del grupo E/ 
agrupaciones profesionales del EBEP, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24. 
uno.B).b) de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2010, incrementadas en el porcentaje previsto en el artículo 19.Dos, 
respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2021. 
 
Dos. El Ministerio de Hacienda podrá modificar la cuantía de los créditos globales 
destinados a atender el complemento de productividad, las gratificaciones por 
servicios extraordinarios y otros incentivos al rendimiento, para adecuarla al número 
de efectivos asignados a cada programa y al grado de consecución de los objetivos 
fijados al mismo. 
 
A tal efecto, la persona titular del Ministerio de Hacienda autorizará las cuantías 
asignadas en concepto de incentivos al rendimiento a los distintos Departamentos 
ministeriales y Organismos públicos. Si ello implicase cualquier alteración de los 
créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado, sus efectos 
económicos estarán condicionados a la aprobación del correspondiente expediente de 
modificación presupuestaria. 
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Los Departamentos ministeriales, a su vez, darán cuenta de los criterios de asignación 
y las cuantías individuales de dichos incentivos al Ministerio de Hacienda, a través de 
la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos especificando los criterios de 
concesión aplicados. 
 
Tres. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación del EBEP 
percibirán las retribuciones básicas, incluidos trienios, correspondientes al grupo o 
subgrupo en el que esté clasificado el Cuerpo o Escala, en el que hayan sido 
nombrados como interinos y las retribuciones complementarias que correspondan al 
puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que estén vinculadas a la condición 
de funcionario de carrera, o bien las aprobadas por los Ministerios de Hacienda y de 
Política Territorial y Función Pública en el caso de los funcionarios interinos que no 
ocupan puesto, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el párrafo B) del 
apartado Uno de este artículo. 
 
Cuatro. El personal eventual percibirá las retribuciones por sueldo y pagas 
extraordinarias correspondientes al grupo o subgrupo de clasificación al que el 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública asimile sus funciones y las 
retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo, reservado a 
personal eventual, que desempeñe, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto 
en el párrafo B) del apartado uno de este artículo. 
 
Los funcionarios de carrera que, en situación de activo o de servicios especiales, 
ocupen puestos de trabajo reservados a personal eventual percibirán las retribuciones 
básicas correspondientes a su grupo o subgrupo de clasificación, incluidos trienios, en 
su caso, y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo 
que desempeñen. 
 
Cinco. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los 
funcionarios interinos, al personal estatutario temporal y al personal eventual, así como 
a los funcionarios en prácticas, cuando las mismas se realicen desempeñando un 
puesto de trabajo, siempre que esté autorizada su aplicación a los funcionarios de 
carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo, salvo que dicho complemento 
esté vinculado a la condición de funcionario de carrera. 
 
Seis. Cuando el nombramiento de funcionarios en prácticas recaiga en funcionarios de 
carrera de otro Cuerpo o Escala de grupos y/o subgrupos de titulación inferior a aquel 
en que se aspira a ingresar, durante el tiempo correspondiente al período de prácticas 
o el curso selectivo, estos seguirán percibiendo los trienios en cada momento 
perfeccionados computándose dicho tiempo, a efectos de consolidación de trienios y 
de derechos pasivos, como servido en el nuevo Cuerpo o Escala en el caso de que, de 
manera efectiva, se adquiera la condición de funcionario de carrera en estos últimos.  
 
Siete. Lo previsto en la presente Ley se aplicará, asimismo, a las retribuciones fijadas 
en euros que corresponderían en territorio nacional a los funcionarios destinados en el 
extranjero, sin perjuicio de la sucesiva aplicación de los módulos que procedan en 
virtud de la normativa vigente. 
 
Artículo 24. Personal laboral del sector público estatal. 
 



 

Uno. A los efectos de la presente Ley, la masa salarial del personal laboral del sector 
público estatal será la definida en su artículo 19.Cuatro, con el límite de las cuantías 
informadas favorablemente por el Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría de 
Estado de Presupuestos y Gastos. 
 
Dos. La masa salarial del personal laboral del sector público estatal no podrá 
experimentar un crecimiento superior al establecido en el artículo 19.Dos, sin perjuicio 
de lo que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada 
Departamento ministerial, Organismo público, resto de entes públicos, sociedades 
mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados 
mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector 
público estatal, mediante el incremento de la productividad o modificación de los 
sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional, previo el informe 
señalado en el apartado anterior. 
 
Tampoco experimentarán un incremento superior al establecido en el artículo 19.Dos 
las retribuciones de cualquier otro personal vinculado mediante una relación de 
carácter laboral no acogido a convenio con independencia de su tipología, modalidad o 
naturaleza, incluido el personal directivo del sector público. 
 
Tres. El Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos 
y Gastos, informará con carácter preceptivo y vinculante la masa salarial de los 
Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias estatales, entidades públicas 
empresariales y demás entes públicos, de las sociedades mercantiles estatales, de las 
fundaciones del sector público estatal, y de los consorcios participados 
mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector 
público estatal, así como de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus 
centros mancomunados.  
 
El informe de la masa salarial se tendrá en cuenta para determinar, en términos de 
homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal laboral 
afectado. El informe de masa salarial será requisito previo para el comienzo de las 
negociaciones de convenios o acuerdos colectivos. 
 
Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos anualizados y de 
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta 
a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, 
jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, 
computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en 
tales conceptos. Para tal comprobación las entidades deberán remitir en todo caso 
certificación de las tablas salariales actualizadas, en el caso de personal sujeto a 
convenio colectivo. 
 
Para la determinación de los conceptos de retribución variable o productividad, con 
independencia de su concreta denominación, operará como límite el mayor importe 
que por esos mismos conceptos se haya informado en alguna de las masas salariales 
de los cinco años anteriores, actualizado en los porcentajes de incremento 
establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a las agencias estatales con contrato 
de gestión aprobado, que se ajustarán a lo que establezca el mismo, ni al personal 
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acogido al Convenio Colectivo único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado. 
 
Lo previsto en los párrafos anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, 
cuya distribución y aplicación individual se producirá, en su caso, a través de la 
negociación colectiva. 
 
Corresponde a la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a 
propuesta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, la determinación de 
la forma, alcance, y los efectos del procedimiento de informe regulado en este 
apartado. 
 
Junto con la solicitud de masa salarial se deberá remitir información relativa a todo el 
personal temporal que ha prestado servicios en el ejercicio anterior, detallando el 
número de jornadas anualizadas y su coste, sin perjuicio de cualquier otra información 
que pueda ser requerida. 
 
Cuatro. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo, cuyas 
retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, 
deberán comunicarse al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, las retribuciones y otras 
percepciones, dinerarias o en especie, anualizadas, satisfechas y devengadas durante 
el año anterior. 
 
Cinco. Las indemnizaciones o suplidos del personal laboral, que se regirán por su 
normativa específica, no podrán experimentar un incremento superior al que se fije 
para el personal no laboral de la Administración General del Estado. 
 
Seis. Los Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias estatales, entidades 
públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles estatales, así 
como las fundaciones del sector público estatal y los consorcios participados 
mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector 
público estatal, remitirán a la Dirección General de la Función Pública, para su 
autorización previa, el reconocimiento de créditos horarios y otros derechos sindicales 
que puedan establecerse en relación con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto-
Ley 20/2012, de 13 de julio. 
 
Los acuerdos que hubieran sido adoptados con anterioridad requerirán de dicha 
aprobación para su aplicación. 
 
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública determinará la forma, el alcance y 
efectos del procedimiento de autorización regulado en este apartado./--- 

 
La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupost Generals de l’Estat per l’any 2022,  
BOE 31.12.2021, estableix en el seu article 106 estableix les bases i tipus de cotització 
a la Seguretat Social, Atur, Protecció per cessament activitat, Fons de Garantia 
Salarial i Formació Professional durant l’any 2022.  
La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupost Generals de l’Estat per l’any 2022,  
BOE 31.12.2021, estableix a la disposició addicional vigèsima sisena: 

  ---/Disposición adicional vigésima novena. Régimen retributivo de los miembros 
de las Corporaciones Locales. 



 

De conformidad con lo previsto en el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local y considerando lo dispuesto en el artículo 
20 de la presente ley, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las 
Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los 
trienios a los que, en su caso, tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se 
encuentren en situación de servicios especiales, será el que se recoge a continuación, 
atendiendo a su población: 

 
Habitantes Referencia 

Euros 

Más de 500.000. 111.684,46 
300.001 a 500.000. 100.516,00 
150.001 a 300.000. 89.347,55 

75.001 a 150.000. 83.763,88 
50.001 a 75.000. 72.595,46 
20.001 a 50.000. 61.427,01 

10.001 a 20.000. 55.842,25 
5.001 a 10.000. 50.258,27 
1.000 a 5.000. 44.673,79 

En el caso de Corporaciones Locales de menos de 1.000 habitantes, resultará de 
aplicación la siguiente escala, atendiendo a su dedicación: 
 
 
Dedicación Referencia 

Euros 

Dedicación parcial al 75 %. 33.505,38 
Dedicación parcial al 50 %. 24.570,42 
Dedicación parcial al 25 %. 16.753,28 

/--- 
 

Normativa 
 
1. Article 4.1.a) de la Llei Bàsica de Règim Local i 8.1.a) de la Llei Municipal de 
Catalunya, sobre potestat d’autoorganització de les entitats locals. 
 
2. Article 22 del text refós de l’Estatut Bàsic de les Entitats Locals, 23 i 24 de la Llei 
30/1984, de mesures per a la reforma de la funció pública, 93 de la Llei 7/1985, bàsica 
de règim local, i Reial Decret 861/1986, pel qual s’aprova el reglament de retribucions 
dels funcionaris d’Administració Local, sobre estructura i quantia de les retribucions. 
 
Consideracions 
 
Es creu convenient procedir a l’aplicació de l’increment retributiu del 2% acordat per la 
Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupost Generals de l’Estat per l’any 2022,  
BOE 31.12.2021. 
 
Aquest és el criteri del sotasignat, sotmetent-se a altres millors fonaments en dret, que 
la Corporació determini d’acord amb el seu superior criteri. /--- 
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 13 de gener de 2022. 
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Vista la proposta d’Alcaldia, de data 10 de gener de 2022, el Ple de l’Ajuntament, 

per setze vots a favor de PSC i JxCat MEM, JxMalgrat i d’ERC, i una abstenció de 

la CUP,  acorda: 

Primer. Prendre raó de l’increment del 2 % en les retribucions a partir del mes de 

gener de 2022, fixat per La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupost Generals 
de l’Estat per l’any 2022,  BOE 31.12.2021, en els conceptes retributius que el sigui 
aplicable, tant pel personal de la Corporació com regidors i regidores.  
 
Segon. Notificar el present acord a la representació sindical.  

 
10. - Donar compte de la Resolució d'Alcaldia 2021/4051 relativa a la renovació 
del nomenament de personal eventual de confiança, exp. C2202019000018. 

 
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=20220120&punto=10 
 
Vist el Decret d’alcaldia 4051/2021, de data 20 de desembre de 2021 que literalment 
diu: 
 
Fets 
 
Resolució d’Alcaldia 1833/2019, de 9 de juliol, i quina part dispositiva literalment deia: 
 
Primer. Nomenar personal eventual de confiança al Sr. Emili Pacheco García, com a 
Assessor/a de l’equip de govern en matèria de mitjans de comunicació municipals,  
amb una dedicació de 35 hores setmanals, amb la retribució bruta anual de 35.000,00 
€.  
 
Segon. Els efectes d’aquest nomenament seran a partir del dia 05.07.2019, i fins el 
cessament del mandat corporatiu, o quan l’Alcaldia així ho decideixi. 
 
Tercer. Notificar aquests acords a la persona interessada i a la representació sindical 
de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
El Sr. Pacheco García va prendre possessió en data 05.07.2019. 
 
El passat 25.11.2021 el Sr. Joan Mercader Carbó, presentà la seva renúncia a 
l’Alcaldia i a la seva acta de regidor, prenent raó d’aquesta renúncia el Ple de 
l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 26.11.2021, passant a ser el Sr. Jofre 
Serret i Ballart l’Alcalde en funcions. 
 
Tal i com establia la resolució el cessament d’aquest personal eventual està lligat al 
cessament del mandat corporatiu, o quan l’Alcaldia així ho decideixi. 
 
El passat 03.12.2021 tingué lloc sessió plenària extraordinària de nomenament 
d’alcalde/ssa, passant a ser Alcaldessa la Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda. 
 
L’Alcaldessa creu convenient mantenir el nomenament com a personal eventual de 
confiança del Sr. Emili Pacheco García, com Assessor de l’equip de govern en matèria 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220120&punto=10


 

de mitjans de comunicació municipals, i fins el cessament del mandat corporatiu, o 
quan l’Alcaldia així ho cregui oportú. 
 
Normativa 
 
 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Article 104.  

 

 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. Article 176.  

 

 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals. Articles 9,10,11,15 i 321.  

 

 Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text 
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública. Articles 12 i 123.  

 

 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. (Articles 304-305).  

 

 Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local. (DA 6ª) 

 

 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Article 12 (Títol II).  

 
 Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s'aprova el Text refós de 

la Llei de la Seguretat Social. Articles 204-206. 
 

 Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l’any 2021. 
 

 
Per tot això, de conformitat amb les atribucions que em confereix la legislació vigent 
 
RESOLC: 
 
Primer. Renovar el nomenament com a personal eventual de confiança al Sr. Emili 
Pacheco García, com a Assessor/a de l’equip de govern en matèria de mitjans de 
comunicació municipals,  amb una dedicació de 35 hores setmanals, fins el cessament 
del mandat corporatiu, o quan l’Alcaldia així ho cregui oportú. 
 
Segon. Notificar aquests acords a la persona interessada i a la representació sindical 
de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
Vista la proposta d’Alcaldia, el Ple pren raó de la resolució d’Alcaldia número 
4051/2021 de data 20 de desembre de 2021, relativa a la renovació del 
nomenament com a personal eventual de confiança, i que s’ha reproduït 
literalment a la part expositiva. 
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11. - Donar compte de la resolució d’Alcaldia 4185/2021 relativa a la renovació 
del nomenament del Director General de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, exp. 
C2202020000003. 
 
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=20220120&punto=11 
 
Fets 
 
Resolució d’Alcaldia 4185/2021, de data 30 de desembre de 2021, i que literalment 
diu: 
 
Fets 
 
Resolució d’Alcaldia 1093/2021, de 20 d’abril, i quina part dispositiva literalment deia: 
 
Primer. Nomenar a Víctor Martínez del Rey, Director General de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar. 
 
Segon. Acceptar en conseqüència, la proposta de nomenament efectuada per la 
Comissió de Valoració del dia 26 de març de 2021 on es determina la idoneïtat del 
candidat i la qualificació final del procediment de selecció:  
 

Fase de concurs 3,05 punts  
Presentació del treball 22,00 punts 
Entrevista 21,78 punts 
Total puntuació 46,83 punts 

 
Tercer. Determinar com a condicions essencials, directament derivades del règim 
establert a les Bases reguladores del Procediment de Selecció, articles 13 EBEP i 306 
TRLMC les següents:  
 

Retribució: Grup A, Nivell 30, i un import de 95.000,00 €.  
 
Actualització retributiva: d’acord amb la Llei de Pressupostos Generals de 
l'Estat. 
 
Tipus de vinculació: Personal directiu professional, en els termes previstos a 
l’article 13 del RD Leg. 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic i article 306 del Decret Legislatiu 
2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya. 
 
Règim de dedicació: Exclusiva al 100% de la jornada. 
 
El Director General no podrà prestar cap dels serveis a qualsevol altra empresa 
o entitat ni tampoc exercir cap mena d’activitat per compte propi, 
independentment l'activitat a que aquestes o ell mateix es dediquin. 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220120&punto=11


 

Duració: La relació és de caràcter indefinit, sempre que els resultats de 
l'avaluació de la gestió duta a terme siguin satisfactoris, sense perjudici del 
cessament. 
 
Cessament: Un cop finalitzat el mandat en què hagi estat nomenat o bé en el 
moment de cessament del president o presidenta de la corporació que l'ha 
nomenat sense perjudici de que el nou president o presidenta de l'entitat local, 
discrecionalment, prorrogui el període d'exercici de les funcions directives per a 
un altre mandat, o bé convocar un nou procediment de selecció i provisió de el 
lloc de treball.  

 
Quart. Determinar com a requisits previs a la presa de possessió, directament 
derivades del règim establert a les Bases reguladores del Procediment de Selecció i el 
Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, aprovat 
definitivament en sessió plenària de data 10.05.2018, i publicat al BOPB de data 
29.05.2018 i DOGC de data 07.06.2018, i la presentació de les següents declaracions: 
 

1. Declaració sobre causes de possible incompatibilitat per al càrrec.  
2. Declaració d’activitats i bens patrimonials.  
3. Declaració d’adhesió al Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament 
de Malgrat de Mar. 

 
Cinquè. Determinar, a títol de previsió la data de presa de possessió i data inicial de 
l’inici de prestació de serveis el dia 3 de Maig de 2021.  
 
Sisè. Determinar com a condicions de la prestació de serveis, les següents:  
 

Funcions: 
  Definir les estratègies a seguir per tal de dur a terme el programa de govern 

de l'Ajuntament i assolir els impactes esperats, d'acord amb la normativa 
vigent.  
 Establir la distribució dels recursos humans, tecnològics i financers de 

l'Ajuntament a fi i efecte de desenvolupar les estratègies definides i assolir els 
impactes esperats.  
 Impulsar, dirigir i coordinar l'activitat tècnico-administrativa desenvolupada 

pels diversos Àmbits de l'organització municipal.  Supervisar i aprovar les 

propostes que els diversos Àmbits de l'Ajuntament han d'elevar als òrgans de 
govern de la Corporació.  
 Col·laborar amb Alcaldia en la programació i confecció de l'ordre del dia de la 

Junta de Govern Local, de les comissions informatives i del Ple, així com dels 
òrgans de govern dels organismes autònoms municipals.  
 Impulsar i vetllar per l'execució dels acords adoptats pels òrgans de govern 

de l'Ajuntament.  
 Impulsar i coordinar les relacions institucionals en l'àmbit tècnic i exercir 

funcions de representació i negociació que li siguin delegades.  
 Impulsar, coordinar i dirigir l'elaboració de plans o programes d'actuació 

anuals o plurianuals i fer-ne el seguiment.  
 Establir les directrius i àrees de prioritat en l'elaboració del pressupost 

municipal i del pla d’acció anual.  
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 Informar l'equip de govern de les incidències en la gestió municipal i dels 

resultats assolits.  Supervisar la integració de criteris de gestió de la qualitat 

total en la prestació de serveis municipals.  
 Impulsar, coordinar i dirigir comitès tècnics i, quan escaigui, participar en els 

seus treballs.  
 Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball i per la del personal 

que en depèn, així com garantir l’aplicació efectiva de les mesures preventives 
establertes pel Sistema de Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa 
vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda.  

 
Jornada: El Director General ha de desenvolupar les seves funcions dins de la 
jornada laboral general que l'empresa tingui establerta per als/les seus/seves 
treballadors/res en tot moment, si bé amb flexibilitat atesa la condició del seu 
càrrec. És per això que prestarà serveis i estarà disponible sempre que les 
necessitats de l'empresa el requereixin, sense poder-se meritar gratificacions 
extraordinàries.  
 
Deure de confidencialitat: Durant la vigència de la relació de direcció 
professional, així com una vegada extingit, el Director General, sense el 
consentiment previ de l’Ajuntament, no pot divulgar a tercers, ni utilitzar per al 
seu propi benefici o per a qualsevol altra finalitat que no sigui el benefici de 
l'Ajuntament, qualsevol informació confidencial rebuda per virtut de 
l'acompliment de la seva relació amb l'Ajuntament, o com a conseqüència 
d'aquesta relació, ja sigui referida a l’Ajuntament o a d’altres institucions 
relacionades amb l’Ajuntament.  
 
Comunicació: La comunicació externa de qualsevol assumpte relacionat amb 
l’Ajuntament recau en la figura de I 'Alcalde/Alcaldessa. En cas que el Director 
General sigui requerit per algun mitjà de comunicació per a fer declaracions, 
prèviament, haurà de comunicar aquesta situació a l’Alcalde/Alcaldessa per tal 
de determinar qui realitzarà aquesta funció, atenent a les circumstancies de 
cada cas. De la mateixa manera, si es sol·licita la compareixença del Director 
General en representació de l’Ajuntament a qualsevol acte com siguin 
conferències, jornades o altres actes mediàtics, aquest haurà de comunicar-ho 
prèviament a I ‘Alcalde/alcaldessa. 

 
Setè. Determinar de forma abreujada, i no limitava els principals objectius de la 
Direcció General durant l’exercici 2021, subjectes a actualització anual, i que 
s’encomanen impulsar a la Direcció General, conforme a la missió encomanada:  
 

Missió: Impulsar, coordinar i dirigir l’activitat conjunta dels diversos àmbits de 
l’Ajuntament, supervisant la consecució dels objectius establerts i vetllant per la 
coordinació i coherència de la gestió global, d’acord amb les directrius de 
l’equip de govern de la Corporació i la normativa vigent. 
 
Objectius:  
 

 Desenvolupar i portar a terme els objectius específics del Pla d’Actuació de 
Mandat 2020-2023. 

 Seguir  i avaluar el compliment del Pla d’Actuació de Mandat 2020-2023. 



 

 Promoure la coordinació de les diferents àrees de l’Ajuntament de Malgrat. 

 Aportar millores per a la organització específica de cada àrea i general amb 
l’objectiu de millorar l’eficàcia i eficiència de l’Ajuntament de Malgrat adaptant-
se als recursos econòmics. 

 Participar i impulsar el projecte d’administració electrònica i digitalització 
municipal. 

 Dur a terme els nous plecs de recollida de residus del municipi i garantir la 
forma de gestió dels serveis i la seva adjudicació de la forma més eficient i 
sostenible. 

 Fer el seguiment dels contractes municipals amb empreses externes, amb 
col·laboració amb els responsables dels contractes. 

 Cercar fonts de finançament extraordinàries a través de subvencions 
supramunicipals. 

 Validar les propostes de les diferents regidories i decrets d’alcaldia abans de la 
seva aprovació. 

 Participar en la redacció de modificacions o noves ordenances municipals. 
 

Periodicitat d’actualització d’objectius: Anual, abans de 31 de desembre de l’any 
anterior.  
 
Vuitè. Determinar el sistema d’avaluació i control de resultats sobre els objectius 
fixats:  
 

1. Òrgan de dependència política: President/Presidenta de la Corporació.  
2. Òrgan de rendiment de comptes: Comissió Informativa Directorial.  
3. Periodicitat del rendiment de comptes: Trimestral.  
4. Forma de rendiment de comptes: Informe prèviament tramès a les sessions 
de la Comissió Informativa Directorial relatiu a tasques i resultats assolits i 
presentat davant dels membres de la Comissió Informativa Directorial.  

 
Novè. Fer pública la present resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i portal de transparència de l’Ajuntament 
de Malgrat de Mar.  
 
Desè. Donar compte al Ple Municipal en la propera sessió. 
 
El Sr. Víctor Martínez del Rey va prendre possessió en data 03.05.2021. 
 
El passat 25.11.2021 el Sr. Joan Mercader Carbó, presentà la seva renúncia a 
l’Alcaldia i a la seva acta de regidor, prenent raó d’aquesta renúncia el Ple de 
l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 26.11.2021, passant a ser el Sr. Jofre 
Serret i Ballart l’Alcalde en funcions. 
 
Tal i com establia la resolució el cessament d’aquest personal eventual està lligat al 
cessament del mandat corporatiu, o quan l’Alcaldia així ho decideixi. 
 
El passat 03.12.2021 tingué lloc sessió plenària extraordinària de nomenament 
d’alcalde/ssa, passant a ser Alcaldessa la Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda. 
 
Aquesta Alcaldia ha marcat uns nous objectius per a la figura del Director General, i 
que són els següents: 
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1. Promoure la coordinació de les diferents àrees de l’ajuntament. 

 
2. Aportar millores per la organització específica de cada àrea i general amb l’objectiu 

de millorar l’eficàcia i eficiència de l’ajuntament adaptant-se als recursos 
econòmics. 
 

3. Participar i impulsar el projecte d’administració electrònica i digitalització municipal. 
 

4. Fer seguiment i planificació de l’execució del pressupost municipal. 
 

5. Fer seguiment dels contractes municipals amb empreses externes, amb 
col·laboració amb els responsables dels contractes 
 

6. Cercar fonts de finançament extraordinàries a través de subvencions 
supramunicipals. 
 

7. Validar les propostes de les diferents regidories i decrets d’alcaldia abans de la 
seva aprovació. 
 

8. Participar en la redacció de modificacions o noves ordenances municipals. 
 

9. Analitzar i millorar procediments interns. 
 

10. Dissenyar la implantació de la gestió per objectius i competències professionals. 
 
Així mateix aquesta Alcaldia creu convenient prorrogar el nomenament com a personal 
directiu professional del Sr. Víctor Javier Martinez del Rey, com a Director General, 
grup A1.  
 
Per  error material no esmenable a posteriori, la resolució es va signar sense tenir en 
compte unes correccions introduïdes per la Secretaria i validades per l'Alcaldia, essent 
necessari doncs deixar sense efectes la resolució 4158/2021, de 27 de desembre. 
 
Normativa 
 
Article 13 del RD Leg. 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, i que determina com a principis del règim jurídic 
específic que és personal directiu el que exerceix funcions directives professionals a 
les administracions Publiques, designat conforme a procediments que garanteixin la 
publicitat i concurrència i subjecte a avaluació d'acord amb els criteris d'eficàcia i 
eficiència, responsabilitat per la seva gestió i control de resultats en relació amb els 
objectius que els hagin estat fixats. 
 
Article 306 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal de Catalunya i que determina  que el nomenament de personal directiu 
d'entitats són competència de la presidència de l'entitat, que ha de donar compte a la 
plena a la primera sessió que tingui.  Així mateix, indica que el personal directiu 
nomenat té dret a la inamovibilitat en el lloc de treball, sempre que els resultats de 
l'avaluació de la gestió duta a terme siguin satisfactoris, i a romandre en el càrrec fins 
que, un cop finalitzat el mandat en què hagi estat nomenat, cessament el president o 



 

presidenta de la corporació que l'havia nomenat. El nou president o presidenta de 
l'entitat local pot, discrecionalment, prorrogar el període d'exercici de les funcions 
directives per a un altre mandat, o bé convocar un nou procediment de selecció i 
provisió de el lloc de treball. 
 
Per tot això, de conformitat amb les atribucions que em confereix la legislació vigent 
 
RESOLC: 
 
Primer. Deixar sense efecte la Resolució d’Alcaldia 4158/2021, de 27 de desembre, 
amb motiu de la incidència informàtica manifestada a la part expositiva. 
 
Segon. Modificar els objectius establerts al Director General, i que passen a ser els 
següents: 
 
1. Promoure la coordinació de les diferents àrees de l’ajuntament. 

 
2. Aportar millores per la organització específica de cada àrea i general amb l’objectiu 

de millorar l’eficàcia i eficiència de l’ajuntament adaptant-se als recursos 
econòmics. 
 

3. Participar i impulsar el projecte d’administració electrònica i digitalització municipal. 
 

4. Fer seguiment i planificació de l’execució del pressupost municipal. 
 

5. Fer seguiment dels contractes municipals amb empreses externes, amb 
col·laboració amb els responsables dels contractes 
 

6. Cercar fonts de finançament extraordinàries a través de subvencions 
supramunicipals. 
 

7. Validar les propostes de les diferents regidories i decrets d’alcaldia abans de la 
seva aprovació. 
 

8. Participar en la redacció de modificacions o noves ordenances municipals. 
 

9. Analitzar i millorar procediments interns. 
 

10. Dissenyar la implantació de la gestió per objectius i competències professionals. 
 
Periodicitat d’actualització d’objectius: Anual, abans de 31 de desembre de l’any 2022.  
 
Es suprimeixen el següents objectius, per haver estat encomanats al Cap d’Àrea de 
Qualitat de Vida: 
 
* Desenvolupar i portar a terme els objectius específics del Pla d’Actuació de Mandat 

2020-2023. 
* Seguir  i avaluar el compliment del Pla d’Actuació de Mandat 2020-2023. 
 
Tercer. Determinar el sistema d’avaluació i control de resultats sobre els objectius 
fixats:  
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1. Òrgan de dependència política: President/Presidenta de la Corporació.  
2. Òrgan de rendiment de comptes: Comissió Informativa Directorial.  
3. Periodicitat del rendiment de comptes: Trimestral.  
4. Forma de rendiment de comptes: Informe prèviament tramès a les sessions 
de la Comissió Informativa Directorial relatiu a tasques i resultats assolits i 
presentat davant dels membres de la Comissió Informativa Directorial.  

 
Quart. Renovar el nomenament com a personal directiu professional del Sr. Víctor 
Javier Martinez del Rey, com a Director General, grup A1.  
 
Cinquè. Fer pública la present resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i portal de transparència de l’Ajuntament 
de Malgrat de Mar.  
 
Sisè. Donar compte al Ple Municipal en la propera sessió que tingui lloc./--- 
 
 
Vista la proposta d’Alcaldia, el Ple pren raó de la resolució d’Alcaldia número 
4185/2021 de data 30 de desembre de 2021, relativa a la renovació del 
nomenament del Director General de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, i que s’ha 
reproduït literalment a la part expositiva. 

 
  
12. - Resolucions dictades per l’Alcaldia de la  3833/2021 a la 4190/2021 

 
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=20220120&punto=12 
 
13. - 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=20220120&punto=13 
 
14. - 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=20220120&punto=14 
 

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220120&punto=12
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220120&punto=13
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220120&punto=14


 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
Sònia Viñolas Mollfulleda 
Alcaldessa  

 
 
Emili Tapias Sola 
Secretari General 
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