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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 10 de febrer de 2022
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 19.27 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hi assisteixen
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda
Sr. Sergio Ortín Lacoma
Sra. Isabel Ortiz Vera
Sr. Sergio Cardona Garro
Sra. Cinzia Valbonesi Prieto
Sr. Oliver Sánchez-Camacho García
Sr. Ludwig Ivan Hasko
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

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

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 20
de gener de 2022.
Dictàmens
2. Iniciar els treballs de modificació del POUM vigent en l’àmbit del front de llevant de
l'av. Riera de Sant Genís de Palafolls entre els carrers Fonlladosa i Passada per a
modificar l’alineació de vial prevista actualment a fi d’adequar-la a la urbanització
executada en aquest tram de la riera i suspendre l’atorgament de llicències, exp.
G2102022000001.
3. Adjudicar mitjançant el procediment ordinari i obert les parades del Mercat Municipal
sol·licitades (parades 2, 3, 4, 6 i 10) i iniciar la licitació de les parades no adjudicades,
exp. B4402021000003.
4. Nomenament de representants municipals en òrgans i organismes amb
representació municipal A1112022000001
2)

PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

Donar compte
5. Donar compte de l’informe d’intervenció de data 26 de gener de 2022, en
compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials corresponent al quart trimestre del 2021, exp.
F2902022000001.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Control i seguiment del govern municipal
6.- Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 1/2022 a la 293/2022.
7.- Precs i preguntes.
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Desenvolupament de la sessió
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220210
1. - Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de
data 13 de gener de 2022.
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=20220210&punto=1
2. - Iniciar els treballs de modificació del POUM vigent en l’àmbit del front de
llevant de l'av. Riera de Sant Genís de Palafolls entre els carrers Fonlladosa i
Passada per a modificar l’alineació de vial prevista actualment a fi d’adequar-la a
la urbanització executada en aquest tram de la riera i suspendre l’atorgament de
llicències, exp. G2102022000001.
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=20220210&punto=2

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Antecedents
1.

En data 22.10.2005 va entrar en vigor el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) de Malgrat de Mar. En aquest document es va introduir un canvi
respecte del planejament anterior en el sentit d’establir la possibilitat d’edificar en
el front de llevant de l'av. Riera de Sant Genís de Palafolls entre els carrers
Fonlladosa i Passada.

2.

La Junta de Govern Local en sessió de data 10.03.2011 va acordar aprovar
definitivament el "Projecte de millora urbana de la riera en el tram entre el c/
Fonlladosa i c/ Passada", redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un
pressupost d'execució per contracte de 857.458,07 € (IVA inclòs).

3.

En data 21.07.2016 es va concedir llicència d’obres per a la construcció d’un
habitatge al carrer Passada, 57 cantonada amb l'av. Riera de Sant Genís de
Palafolls.

4.

En data 25.09.2021 el Sr. Jordi Ribas va sol·licitar llicència d’obres per a la
construcció d’un habitatge a l'av. Riera de Sant Genís de Palafolls, 11.
L’esmentada petició no ha estat encara resolta.

Consideracions jurídiques
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En data 2-2-2022 l’arquitecte municipal ha emés informe que en la seva part essencial
diu:
1. “Les obres del "Projecte de millora urbana de la riera en el tram entre el c/
Fonlladosa i c/ Passada", es van executar damunt del calaix de la riera construït
poc temps abans. En aquest projecte es van instal·lar els serveis urbanístics
necessaris per dotar del caràcter de solar les finques confrontants. També es
determinava que per tal de possibilitar les operacions de reparació i manteniment
dels serveis que havien d’arribar a les finques a les que el POUM permetia
l’edificació, calia deixar un espai de dos metres d’amplada a comptar de l’extrem
del calaix. Aquest espai es pavimentava amb llambordes de color negre de manera
diferenciada a la resta de paviments.
L’aliniació formada per la paral·lela situada a dos metres del calaix passava a ser
la nova alineació que s’havia de respectar en el moment d’edificar, tot i que no
coincidia amb la fixada pel POUM, que s’ajustava aproximadament al traçat del
calaix de la riera.
2.

La petició de llicència presentada pel Sr. Jordi Ribas ha posat de manifest la
incongruència que es dóna entre les previsions del planejament vigent i les que es
varen fer en el posterior projecte d’obres de millora pel que fa a l’alineació de vial
del front de llevant de l'av. Riera de Sant Genís de Palafolls entre els carrers
Fonlladosa i Passada.

3.

Aquesta situació obliga als propietaris de les finques que demanin llicència
d’obres a cedir la franja de terreny corresponent a la seva parcel·la per poder
edificar. No obstant, aquesta cessió no està prevista en pla d’ordenació i per tant
no és possible legalment exigir-la ni inscriure-la en el Registre de la Propietat.

4.

En el cas de la llicència atorgada a la finca que forma cantonada amb el carrer
Passada no es va demanar l’ajust a la línia situada a dos metres del calaix perquè
en el tram corresponent no s’havien passat els serveis, ja que la mateixa els té
accessibles des del carrer Passada.

5.

La solució d’aquesta situació passa per modificar l’aliniació de vial prevista en el
pla i adaptar-la a la situació constructiva que s’ha produït després de l’execució de
les obres de canalització de la riera, situant-la separada dos metres de la
canalització i de l’aliniació actual.

6.

Aquesta modificació correspon a una previsió del POUM i comporta com a pas
previ la suspensió de l’atorgament de llicències prevista a l’article 73.1 del TRLU:
“Els òrgans competents per a l'aprovació inicial de les figures del planejament
urbanístic poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o la reforma, de
suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de
gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos
concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial.

7.

Pel que fa a la llicència sol·licitada pel Sr. Jordi Ribas, procedirà la suspensió
d’aquesta tramitació.

Conclusions
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1.

Procedeix iniciar els treballs de modificació del POUM vigent en l’àmbit del front
de llevant de l'av. Riera de Sant Genís de Palafolls entre els carrers Fonlladosa i
Passada per a modificar l’alineació de vial prevista actualment a fi d’adequar-la a
la urbanització executada en aquest tram de la riera.

2.

Procedeix acordar la suspensió d'atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial en l’àmbit situat en el
front de llevant de l’av. Riera Sant Genís entre el c/ Fonlladosa i Passada, així
com les tramitacions de planejament derivat en l’àmbit assenyalat en el plànol
annex.”

En data 2-2-2022, 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
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals
2. En l’informe tècnic es posa de manifest la discordància que es produeix entre
l’alineació prevista en el Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal pel nou
front edificatori de la Riera de Sant Genís, i la situació fàctica que s’ha produit en
aquest àmbit com a conseqüència de l’execució de l’obra de canalització de la riera de
Sant Genís i del “Projecte de millora urbana de la riera en el tram entre el c/
Fonlladosa i el c/ Passada”.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

En aquest projecte es va preveure que per tal de possibilitar el pas dels serveis
urbanístics que havien d’arribar a les finques a les que el POUM permetia l’edificació,
calia deixar un espai de dos metres d’amplada a comptar de l’extrem del calaix, i en
aquests termes es van executar les obres.
L’art. 58 del TRLUC estableix que:
“3. En sòl urbà consolidat, i en els àmbits del sòl urbà no consolidat no inclosos en
sectors subjectes a un pla de millora urbana, els plans d'ordenació urbanística
municipal detallen l'ordenació urbanística del sòl, fixen els paràmetres urbanístics
necessaris per a l'atorgament de llicències d'edificació i assenyalen les alineacions.”
L’alineació és una previsió del POUM i per tant, pertoca modificar el POUM per tal
d’ajustar l’alineació actual a la realitat física i les necessitats tècniques constructives
derivades de l’execució de l’obra d’urbanització de l’avda. Riera de Sant Genís en el
tram entre el c/ Fonlladosa i el c/ Passada.
L’article 73 TRLUC disposa:
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1. “Els òrgans competents per a l'aprovació inicial de les figures del planejament
urbanístic poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o la reforma, de
suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió
urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
2. L'aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l'administració
competent a acordar les mesures enunciades per l'apartat 1, en els àmbits en què les
noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. L'administració
competent també pot acordar les dites mesures en el cas que es pretengui assolir
altres objectius urbanístics concrets, els quals han d'ésser explicitats i justificats.”
L’acord de de suspensió de l’atorgament de llicències i/o comunicacions d’enderroc,
d’edificació de nova planta, reforma o rehabilitació, de parcel·lació i les d’activitats, així
com les tramitacions de planejament derivat en l’àmbit definit en el plànol de
suspensió, és un acte preparatori de la futura modificació del planejament urbanístic,
que té com a finalitat impedir aquells actes que puguin ser contraris al futur règim
urbanístic fins que es resolgui definitivament la modificació del planejament.
D’acord amb l’art. 96 del TRLUC, la modificació de qualsevol dels elements d’una
figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixos disposicions que en
regeixen la formació. La modificació puntual del POUM per ajustar l’alineació requereix
la mateixa tramitació que per l’aprovació d’un POUM, per la qual cosa, és considera
convenient adoptar un acord preparatori de la formulació del planejament consistent en
la suspensió de tramitacions de planejament derivat i de llicències, per tal d’evitar la
presentació de sol·licituds de llicències incompatibles amb les alineacions del nou
planejament.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

3. L’art. 74 del TRLUC disposa que els efectes de la suspensió de tramitacions i de
llicències per a àmbits determinats no poden durar més d’un any en el cas regulat per
l’apartat 1 de l’article 73, o de dos anys en cas d’acumulació dels supòsits regulats
pels apartats 1 i 2 de l’art. 73. Un cop exhaurits els efectes de l'acord de suspensió,
no se'n pot adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no
hauran transcorregut tres anys des de la data d'exhauriment dels efectes.
L’art. 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme, també disposa que els acords de suspensió han de concretar els
àmbits afectats i han d’incorporar un plànol de delimitació dels àmbits subjectes a
supsensió de llicències i de tramitació de procediments. Els acords de suspensió han
de precisar també l’abast de les llicències i tramitacions que suspenen. El plànol ha de
restar a disposició del públic en les oficines de l’administració actuant al llarg del
termini de suspensió. Es poden tramitar els intruments i atorgar les llicències
fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del
nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis
proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada
definitivament aprovat.
El termini de suspensió serà d’un any comptador des de la publicació de l’anunci en
l’últim diari oficial. L’edicte estarà publicat en la seu electrònica municipal acompanyat
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del plànol de l’àmbit de suspensió de llicències, durant tot el termini de suspensió de
llicències.
D’acord 73.3 del TRLUC els acords de suspensió de llicències s’han de publicar en el
butlletí oficial corresponent, i s’ha de referir, en qualsevol cas, a àmbits identificats
gràficament. Pertocarà per tant, la publicació de l’anunci al BOP i al tauler d’edictes de
la seu electrònica municipal.
4. L’art. 104 RLUC disposa que:
“104.1 Un cop adoptats els acords de suspensió previstos en l'article 71 de la Llei
d'urbanisme, quan aquests constitueixin actuacions preparatòries de la formulació de
plans de caràcter municipal, es produeix automàticament la interrupció dels
procediments de tramitació d'instruments urbanístics o d'atorgament de llicències que
ja estiguessin iniciats, i s'ha de notificar l'acord de suspensió a les persones
interessades en els procediments corresponents.
104.2 Les persones que, amb anterioritat a la publicació dels acords de suspensió
previstos en l'article 71 de la Llei d'urbanisme, haguessin instat la tramitació dels
procediments que restin suspesos com a conseqüència d'aquests acords, tenen dret a
ser indemnitzats del cost oficial dels projectes i a la devolució, si s'escau, de les taxes
municipals si, un cop aprovat definitivament el pla urbanístic es constata la
incompatibilitat del projecte amb les determinacions del nou pla, i s empre que el
projecte no fos manifestament contrari a l’ordenació urbanística vigent en el moment
de la seva presentació.”
L’art. 188 del TRLUC disposa que: “Les llicències urbanístiques s'han d'atorgar d'acord
amb el que estableixen aquesta Llei, el planejament urbanístic i les ordenances
municipals.” L’atorgament de la llicència sol·licitada pel Sr. Jordi Ribas segons les
alineacions previstes en el POUM impediria l’aplicació de les previsions del nou
planejament perquè no es podrien disposar adequadament els serveis urbanístics que
atorguen la condició de solar a aquestes finques.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Pertoca per tant, suspendre la tramitació d’aquesta llicència fins que s’aprovi
definitivament la Modificació puntual POUM i es constati la compatibilitat o no del
projecte amb les determinacions del nou pla.
5. L’art. 73 del TRLUC disposa que són els órgans competens per l’aprovació inicial
del planejament general als qui els correspon adoptar l’acord de suspensió de
llicències. Segons l'art. 22.2.c) de la LRBRL serà competència del Ple l'aprovació
inicial del planejament general per la q ual cosa, correspondrà a aquest òrgan adoptar
l’acord de suspensió de llicències.
Atès que l’objecte de la proposta és una suspensió potestativa de llicències, com acte
preparatori, però no és pròpiament la tramitació d’un instrument de planejament
general, es considera que d’acord amb l'art. 47.1 LRBRL, serà suficient la majoria
simple dels membres presents.”
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Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de febrer de 2022.
Vista la proposta de la Regidoria d’Urbanisme, de data 2 de febrer de 2022, el
Ple de l’Ajuntament, per deu vots a favor de PSC i JxCat MeM, i set abstencions
de JuntsxMalgrat, ERC i CUP, acorda:
Primer. Iniciar els treballs de modificació del POUM vigent en l’àmbit del front de
llevant de l'av. Riera de Sant Genís de Palafolls entre els carrers Fonlladosa i Passada
per a modificar l’alineació de vial prevista actualment a fi d’adequar-la a la urbanització
executada en aquest tram de la riera.
Segon. Suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial en l’àmbit situat en el front de llevant de l’av. Riera Sant
Genís entre el c/ Fonlladosa i Passada, així com les tramitacions de planejament
derivat en l’àmbit assenyalat en el plànol annex. El termini de suspensió serà d’un any
comptador des de la publicació de l’anunci en l’últim diari oficial.
Tercer. Publicar l’acord de suspensió de llicències en el BOP, i al tauler d’edictes de la
seu electrònica municipal acompanyat del plànol de l’àmbit de suspensió de llicències
durant tot el termini de suspensió de llicències.
Quart. Notificar aquest acord als propietaris dels terrrenys inclosos dins de l’àmbit de
suspensió de llicències.
Cinquè. Suspendre la tramitació de la llicència sol·licitada pel Sr. Jordi Ribas per la
construcció d’un habitatge unifamiliar amb front riera Sant Genís fins que s’aprovi
definitivament la Modificació puntual POUM i es constati la compatibilitat o no del
projecte amb les determinacions del nou pla.
Sisè. Facultar a la Sra. Alcaldessa per l’execució d’aquests acords.
3. - Adjudicar mitjançant el procediment ordinari i obert les parades del Mercat
Municipal sol·licitades (parades 2, 3, 4, 6 i 10) i iniciar la licitació de les parades
no adjudicades, exp. B4402021000003.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

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=20220210&punto=3
Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 15.07.2021, d’aprovació de la licitació
de les 10 parades del Mercat Municipal.
A la mateixa sessió s’aprovaren els plecs de condicions administratives particulars,
mitjançant procediment ordinari i obert.
L’objecte del contracte es dividí en 10 lots, amb les 10 parades que conformaven la
licitació.
Publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant de 19.07.2021. Obrint-se
el període per a la presentació de proposicions, fins el dia 09.08.2021.
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Certificat de les proposicions presentades, detallant-se a continuació:
Carme Parramon Hernández (Parada núm. 2)
Cristina Díaz Moliner(Parada núm. 3)
Joan Martínez Lleonart
(Parada núm. 4)
Joaquim Lloret Rossell (Parada núm. 6)
Emili Gibert Oliveres (Parada núm. 10)
Acta de la Mesa de Contractació d’obertura dels sobres A, d’11.08.2021
Acta de la Mesa de Contractació, de valoració dels sobres B, de 13.08.2021.
Informe tècnic, de 09.09.2021 valoratiu de les puntuacions dels sobres B.
Acta de la Mesa de Contractació, d’obertura dels sobres C, de 09.09.2021.
Resolució de l’Alcaldia 3220/2021, de 13.10.2021, requerint als licitadors la
presentació de la documentació requerida en els plecs de clàusules administratives
particulars i el dipòsit de la garantia definitiva corresponent.
Documentació presentada pels licitadors i el dipòsit de les garanties detallades
(corresponent al 5% de l’oferta del cànon, pels cinc anys).
Aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següents
Informe d’intervenció.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de febrer de 2022.
Vista la proposta de la Regidoria de Mercats, de data 28 de gener de 2022, el Ple
de l’Ajuntament, per tretze vots a favor de PSC, JxCat MeM i ERC, i quatre
abstencions de JuntsxMalgrat i CUP, acorda:

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Primer. Adjudicar les parades del Mercat Municipal, a favor de les persones que
s’esmenten, amb els imports proposats
Núm. 2: CARMEN PARRAMÓN HERNÁNDEZ (carns i derivats)
Import CÀNON TOTAL:

12.750 €.

Pagament Fraccionat. Import CÀNON ANUAL 2.550 €

• Serveis
Acceptar diferents opcions de pagament
Servei de repartiment a domicili
• Millores ambientals
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Disposar d’un sistema de retorn d’envasos
Producte de proximitat
Productes ecològics
Utilitzar bosses compostables o de paper
Núm. 3: ADORACIÓN CRISTINA DÍAZ MOLINER (fruites i verdures)
Import CÀNON TOTAL: 22.500 €

Pagament Fraccionat. Import CÀNON ANUAL 4.500 €

• Serveis
Acceptar diferents opcions de pagament
Servei de repartiment a domicili
• Millores ambientals
Disposar d’un sistema de retorn d’envasos
Producte de proximitat Productes ecològics
Utilitzar bosses compostables o de paper

Núm. 4: JUAN MARTÍNEZ LLEONART (Peix i marisc)
Import CÀNON TOTAL: 17.500 € Pagament Fraccionat. Import CÀNON ANUAL

3.500 €

• Serveis
Acceptar diferents opcions de pagament
Servei de repartiment a domicili
• Millores ambientals
Disposar d’un sistema de retorn d’envasos
Producte de proximitat
Productes ecològics
Utilitzar bosses compostables o de paper

Núm. 6. JOAQUIM LLORET ROSSELL (pesca salada, conserves i derivats)

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Import CÀNON TOTAL:

17.500 € Pagament Fraccionat. Import CÀNON ANUAL 3.500 €

• Serveis
Acceptar diferents opcions de pagament
Servei de repartiment a domicili
• Millores ambientals
Disposar d’un sistema de retorn d’envasos
Producte de proximitat
Productes ecològics
Utilitzar bosses compostables o de paper
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Núm. 10. EMILI GIBERT OLIVERAS (carns i derivats)
Import CÀNON TOTAL:

22.500 € Pagament Fraccionat Import CÀNON ANUAL 4.500 €

• Serveis
Acceptar diferents opcions de pagament
Servei de repartiment a domicili
• Millores ambientals
Disposar d’un sistema de retorn d’envasos
Producte de proximitat
Productes ecològics
Utilitzar bosses compostables o de paper

Segon. Notificar els presents acords als interessats a fi de formalitzar els contracte
corresponents dins dels quinze dies, comptats des de l’endemà de rebre l’oportuna
notificació.
Tercer. Declarar desertes les adjudicacions de les parades núm. 1, 5, 7, 8 i 9 del
Mercat Municipal.
Quart. Iniciar els tràmits per a la licitació de les cinc parades vacants (declarades
desertes a la licitació referida), amb els mateixos plecs de condicions administratives
particulars, preus i documentació tècnica anterior.
4. - Nomenament de representants municipals en òrgans i organismes amb
representació municipal A1112022000001.
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=20220210&punto=4

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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Acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 04.07.2019 de designació dels
regidors i regidores a diverses institucions, de diversos òrgans tècnics i d’altres
organismes supramunicipals, hi ha hagut modificacions entre els diferents regidors i
regidores.
Sessió extraordinària del Ple de 3 de desembre de 2021, d’elecció com a alcaldessapresidenta de l’Ajuntament a favor de la Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda motivada en la
renuncia com alcalde de Malgrat de Mar de Joan Mercader Carbó i presa de possessió
com a regidora de l’Ajuntament Sarah Corpas Marcial.
Decret d’alcaldia 3879/2021, de 3 de desembre de 2021, de delegacions d’alcaldia a
regidors.
Conforme als antecedents manifestats, cal adaptar i adequar els nomenaments en
òrgans i organismes en òrgans i organismes amb representació municipal.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de febrer de 2022.
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Vista la proposta d’Alcaldia, de data 28 de gener de 2022, el Ple de l’Ajuntament,
per deu vots a favor de PSC i JxCat MeM, i set abstencions de JuntsxMalgrat,
ERC i CUP, acorda:
Primer. Aprovar els nomenaments en òrgans i organismes amb representació
municipal com segueix:
Comissions i òrgans tècnics interns:
.- Comissió Administració electrònica i transparència Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda,
(enlloc del Sr. Joan Mercader Carbó), figurant com a resta d’interlocutors polítics
permanents, la Sra. Isabel Ortiz Vera i el Sr. Jofre Serret Ballart.
Consells consultius
.- Consell Consultiu dels Mitjans de Comunicació Municipals de Malgrat de Mar:
Nomenament de la presidència a favor de la Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda, i com a
vocal del grup municipal PSC-CP, la Sra. Cínzia Vallbones Prieto.
.- Taula d'Habitatge: Sra. Sarah Corpas Marcial, en qualitat de regidora delegada de
Gent Gran.
Consorcis administratius supramunicipals i Mancomunitats:
.- Consorci per al tractament de RSU del Maresme: Titular: Sra. Sònia Viñolas
Mollfulleda.
.- Consorci al Govern territorial de Salut de l'alt Maresme: Titular: Jofre Serret Ballart i
Suplent: Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda.
.- Mancomunitat de l'Alt Maresme per a la gestió de Residus Sòlids Urbans : Titular,
com a alcaldessa de Malgrat de Mar, Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda.
Entitats i institucions privades sense ànim de lucre:

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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.- Fons català de Cooperació al Desenvolupament: Sra. Sarah Corpas Marcial,
regidora delegada de Gent Gran.
.- Entitat Urbanistica de Manteniment i Conservació Ciutat Jardi: Titular: Sra. Sònia
Viñolas Mollfulleda. Suplent: Jofre Serret Ballart.
Segon. Notificar el present acord a les entitats institucions, consorcis, consells i
comissions esmentades al paràgraf anterior.
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5. - Donar compte de l’informe d’intervenció de data 26 de gener de 2022, en
compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials corresponent
al quart trimestre del 2021, exp. F2902022000001.
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=20220210&punto=5
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 26 de gener de 2022, i que
literalment diu:
Primer.
El present informe s’emet en compliment de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, segons el qual:
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals
s’estigui incomplint el termini.”
I, segons el punt 4 de l’esmentat article:
“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local,
aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin
atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment
requerir la remissió dels informes esmentats
Segon. Terminis de pagament

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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De conformitat amb el que disposa l’article 3r de la Llei 15/2010, els terminis de
pagament estan establerts en 30 dies.
Tercer. Informació trimestral en relació als pagaments realitzats en el quart
trimestre de 2021.
D’acord amb els registres comptables de l’Ajuntament la informació relativa als
pagaments realitzats, durant el quart trimestre de 2021 és :
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Pagaments realitzats en el trimestre

Període
mitjà de Nombre de
pagament pagaments
(dies)

Import total

%

Pagaments realitzats durant el trimestre dins termini legal
Pagaments fora termini

20,11

1.430
23

2.074.355,27
54.314,67

97%
3%

Pagaments totals 4t trimestre

20,11

1.453

2.128.669,94

100,0%

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

Factures o documents justificatius pendents de
pagament al final del trimestre

Període
mitjà de Nombre de
pagament pagaments
(dies)

Import total

%

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

13,76

258
5

299.229,85
1.565,16

99,5%
0,5%

Pagaments totals 4t trimestre

13,76

263

300.795,01

100,0%

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

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

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

Número

Import

%

(PMOPR)

Despeses corrents en béns i serveis
Inversions reals
Sense desagregar
TOTAL

111,97

2

747,99

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

111,97

2

747,99

100,0%
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Sisè.
De conformitat amb el que disposa l’article 4.4 aquest informe s’ha de remetre als
òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit
territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts
d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
....”
El Ple es dona per assabentat del contingut de l’informe d’intervenció de data 26 de
gener de 2022 i que s’ha donar per reproduït literalment a la part expositiva.
6. - Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 1/2022 a la 293/2022.
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=20220210&punto=6
7. - 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=20220210&punto=7
La Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.
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Sònia Viñolas Mollfulleda
Alcaldessa

Emili Tapias Sola
Secretari General

