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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 10 de març de 2022
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 20.55h.
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
Ordre del dia
1)

PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 10
de febrer de 2022.
Dictàmens
2. Aprovar l’expedient
F1192022000003.

d’un

reconeixement

extrajudicial

de

crèdits,

exp.

3. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant concessió de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit, exp. F1202022000002.
4. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, exp. B1132022000002.
5. Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns,
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de
l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i
amb les empreses adjudicatàries, exp. A1452022000002.

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

6. Modificar la relació de llocs de treball (RLT) per a l’anualitat 2022, exp.
C1212021000001.
7. Modificar la Plantilla Orgànica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’anualitat
2022, exp. C1102021000001.
8. Aprovar la valoració de dos llocs de treball, exp. C1422021000003.
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PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

Donar compte
9. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia 296/2022, de data 1 de febrer de 2022,
d’aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2021, exp. F1402022000001.
10. Donar compte de l’informe d’intervenció de data 1 de febrer de 2022, relatiu a
l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, F2902022000002.
11. Donar compte de l’informe d’intervenció de data 2 de febrer de 2022, relatiu a les
resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions
efectuades per la Intervenció, exp. F2902022000003.
Control i seguiment del govern municipal
12. Moció presentada pel GPM d’ERC per commemorar el dia Internacional de la
dona, exp. A1302022000001.
13. Moció presentada pel GPM d’ERC proposada pel Jovent Republicà per a la
inclusió de la perspectiva de gènere en l’urbanisme de Malgrat de Mar, exp.
A1302022000002.
14. Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 294/2022 a la 569/2022.
15.- Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220310

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

1. - Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de
data 10 de febrer 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=20220310&punto=1
2. - Aprovar l’expedient d’un reconeixement extrajudicial de crèdits, exp.
F1192022000003.
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=20220310&punto=2
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Consta en el registre d'entrada de factures, una factura presentada per l'EMPRESA
AIGÜES POTABLES DE MALGRAT SA, amb CIF A58791211, per obres de restitució
de canonades d'aigües malmeses pel temporal Glòria, d’acord amb el següent detall :
N. d'entrada

F/2022/358

Data
Núm ero
registre factura

Data
factura

25-01-22 875342

25-01-22 Obres restitució canonada aigues malmeses pel temporal Glòria

Text Explicatiu

Im port total

149.350,81

Vist l’informe emès per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 08/02/2022.
Vist l’informe d’omissió de fiscalització prèvia emès per l’interventor de fons de
data 21/02/22:
“FONAMENTS JURÍDICS
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de pressupostos.
RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les
entitats del sector públic local.
ANTECEDENTS
Consten en el registre d'entrada de factures, una factura presentada per l'EMPRESA
AIGÜES POTABLES DE MALGRAT SA, amb CIF A58791211, per obres de restitució
de canonades d'aigües malmeses pel temporal Glòria:

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

N. d'entrada

F/2022/358

Data
Núm ero
registre factura

Data
factura

25-01-22 875342

25-01-22 Obres restitució canonada aigues malmeses pel temporal Glòria

Text Explicatiu

Im port total

149.350,81

D'acord amb el detall de la factura, aquesta correspon a :


Obres extraordinàries tram afectat a la xarxa d'aigua potable sortida ETAP per
un import de 49.619,99 euros.
 Obres extraordinàries tram afectat a la xarxa d'aigua potable sortida ETAP al
camí de la Tordera, per un import de 99.730,81 euros.
INFORMA
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Primer. Atenent al que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació
inclosa a l'expedient, es dedueix que s'ha realitzat una despesa amb omissió de la
funció interventora, pel que s'estaria en el supòsit previst a l'article 28 del RD
424/2017, que estableix que en els supòsits en els que la funció interventora fos
preceptiva i s'hagués omès, no es podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament,
ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es conegui i resolgui aquesta
omissió.
Que no li consta als serveis dependents d'aquesta Intervenció que s'hagués incoat al
seu moment expedient de contractació per les obres que s'indiquen i que s'acredita
han estat realitzades i que són objecte del present Informe, amb les formalitats que per
el mateix preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
Segon. Requisits que s'ajusten al compliment de norma segons la documentació que
consta a l'expedient.
L'existència de crèdit pressupostari, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
21.1610. 63394, i que el proposat és l'adequat i suficient a la naturalesa de la despesa
o obligació que es proposi contraure.
De conformitat amb la informació existent a l'expedient es constata la realització de les
prestacions i que el seu preu s'ajusta al preu del mercat
Que l'òrgan per a l'aprovació del reconeixement d'obligacions és el Ple, article 60.2
RD500/1990.
Tercer. De conformitat amb la informació existent a l'expedient es constata de
l'existència d'incompliments normatius que poden qualificar-se com a actes nuls, sense
que sigui procedent la revisió d'ofici, en tant que aquesta resultaria contraria a l'equitat,
a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis.

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

Quart. Els serveis facturats s'han realitzat i malgrat que la contractació s'ha realitzat
per la via de fet, prescindint totalment del procediment legalment estipulat, la manca de
pagament del servei suposaria un enriquiment injust d'aquest Ajuntament.
La responsabilitat patrimonial dels ens locals es troba establerta a l'article 174 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 virtut d'aquest precepte, els ens locals
'responen directament dels danys i els perjudicis causats als particulars en llurs béns i
drets com a conseqüència del funcionament dels serveis públics [...], en els termes
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa'
CONCLUSIÓ :
Es detecten les següents infraccions de l'ordenament jurídic, a més de la pròpia
omissió del tràmit preceptiu de funció interventora, que poden qualificar l'acte com a
nul, sense que procedeixi instar la revisió d'ofici:
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Actes dictats prescindint del procediment. Absència de contracte licitat quan es va
produir la despesa, essent el contracte preceptiu.
En conseqüència, en detectar-se l'omissió de la preceptiva funció interventora i tenint
en compte que no procedeix instar la revisió d'ofici, es considera procedent:
Convalidar l'omissió de la funció interventora.
Continuar amb el procediment i amb la resta d'actuacions que, si s'escau, procedeixin,
per tal que, si correspon, es pugui aprovar el reconeixement de les obligacions
corresponents mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit.
El present informe constarà i formarà part de l'Informe que sobre la liquidació del
pressupost del present exercici ha d'emetre la Intervenció en aplicació del 191.3 del
RDL 2/2004 i s'incorporarà, addicionalment, a l'expedient que sobre el Compte
General ha de formar i redactar aquesta Intervenció en aplicació de l'article 212.2 del
RDL 2/2004.
Tenint en compte que les obres de referència han estat realitzades, cal tenir present
que en cas que no s’abonés la prestació rebuda per part de la corporació es podria
produir una situació d’enriquiment injust a favor d’aquesta última i en perjudici del
proveïdor. Aquest enriquiment injust podria derivar en la materialització d’una
indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de
l’Administració per l’enriquiment.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de març de 2022.
Vista la proposta d’Alcaldia, de data 25 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:

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

Primer. Convalidar l’omissió de la funció interventora i acordar la continuïtat del
procediment d’aprovació d’obligacions, atès que les prestacions han estat realitzades
pel proveïdor i l’impagament implicaria un enriquiment injust a favor de l’Ajuntament i
una possible reclamació d’indemnització patrimonial..
Segon. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, a favor
l'EMPRESA AIGÜES POTABLES DE MALGRAT SA, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 21.1610. 633941per un import de 149.350,81euros.
3.Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant concessió
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, exp. F1202022000002.
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=20220310&punto=3
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Vista la memòria de la regidora de Serveis Econòmics de data 22 de febrer de 2022,
en la qual es proposa la tramitació d’un expedient de modificació pressupostària per
concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit d’acord amb el següent detall :
Pressupost d’ingressos :

Subconcepte
pressupostàri

12.91101
12.91301
12.87000

Descripció

Previsions
inicials

Modificació

Previsions
definitives

Ajuts Caixa Diputació de Barcelona
Préstecs inversions 2022
Rlt per a despeses generals.

175.000,00
2.437.025,00
3.412.620,72

- 175.000,00
- 2.437.025,00
3.681.600,00

7.094.220,72

6.024.645,72

1.069.575,00

7.094.220,72

Pressupost de despeses :
Aplicació
pressupostària
21.1600.61900
74.3370.62200
11.9200.62300
21.1532.61900
40.3421.63200

Descripció
Millora xarxa clavegueram carrer Indústria
Actuacions antihumitat casal avis
Plataforrma elevadora ca l'Arnau
Enderrocs finques
Vestidors pavelló Tarragona

Crèdit extraordinari
21.1532.61990
50.3340.22699
50.3380.22609

Restitució del Camí del Pla
Activitats infància i joventut
Festes populars joventut

Suplement de crèdit
22.1521.48901

Ajuts accés habitatge de lloguer per a joves

Baixes en despeses

Crèdits inicials

Modificació

Crèdits defintius

-

356.125,00
60.000,00
20.000,00
72.600,00
462.500,00

356.125,00
60.000,00
20.000,00
72.600,00
462.500,00

-

971.225,00

971.225,00

7.650,00
20.000,00
85.700,00

61.225,00
45.640,00
140.700,00

113.350,00

247.565,00

53.575,00
25.640,00
55.000,00
134.215,00
15.000,00

-

15.000,00

15.000,00

-

15.000,00

149.215,00

1.069.575,00

1.218.790,00

Vist l’informe emès per l’interventor de fons en 21 de febrer de 2022.

Considerant que de conformitat amb l’article 8 de les bases d’execució del pressupost,
la competència per a l’aprovació de modificacions pressupostaries per concessió de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit correspon al Ple de la Corporació.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de març de 2022.

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

Vista la proposta d’Alcaldia, de data 25 de febrer de 2022, el Ple de l’Ajuntament,
per tretze vots a favor de PSC, JxCat MeM i JxMalgrat, i quatre abstencions d’
ERC i CUP, acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant concessió
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit que, resumit per capítols, es detalla a
continuació:
Pressupost d’ingressos:
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Descripció
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

Previsions
inicials
9.268.000,00
275.000,00
4.612.625,00
5.321.825,00
181.500,00
400,00
1.608.600,00
36.000,00
2.612.025,00

Modificacions
anteriors
105.874,00
50.465,56
3.508.242,49
-

Modificació
actual
3.681.600,00
- 2.612.025,00

Previsions
defintives
9.268.000,00
275.000,00
4.612.625,00
5.427.699,00
181.500,00
400,00
1.659.065,56
7.225.842,49
-

23.915.975,00

3.664.582,05

1.069.575,00

28.650.132,05

Modificació
actual
105.700,00
15.000,00
978.875,00
1.069.575,00

Pressupost de despeses:

Descripció

Crèdits inicials

Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

10.278.800,00
8.873.500,00
24.000,00
448.600,00
4.225.150,00
29.925,00
36.000,00
-

Modificacions
anteriors
106.036,58
543.496,49
74.776,03
2.930.272,95
10.000,00
-

23.915.975,00

3.664.582,05

Crèdits definitius
10.384.836,58
9.522.696,49
24.000,00
508.376,03
8.134.297,95
39.925,00
36.000,00
28.650.132,05

Segon. De conformitat amb el que disposa l’article 177.2, en relació a l’article 169 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per un
termini de 15 dies hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments
davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat.
4. - Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, exp. B1132022000002.

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=20220310&punto=4
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
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Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
El Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre, que va entrar en vigor el passat 10 de
novembre de 2021, adapta el Text Refós de la llei de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal
Constitucional respecte de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana.
L’esmentat RDL conté una disposició transitòria per a l’adaptació de les ordenances
fiscals a la normativa, establint l’obligació de modificar-les, en el termini de sis mesos
des del 10 de novembre de 2021.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes al text de l’ordenança fiscal reguladora
de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, obeeixen
al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vist l’informe de la Intervenció.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de març de 2022.
Vista la proposta de Serveis Econòmics, de data 14 de febrer de 2022, el Ple de
l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acordà:
ACORDS:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, que consta annexa a l’expedient i que es concreta en:

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





Articles suprimits:
o Article 17 (de l’ordenança fiscal que es modifica)
o Article 18 (de l’ordenança fiscal que es modifica)
o Article 20 (de l’ordenança fiscal que es modifica)
o Article 21 (de l’ordenança fiscal que es modifica)
Articles modificats:
o Article 3, apartats 4, 5, 6, 7, 9; s’afegeixen els apartats 10, 11, 12, 13,
14, 15 i 16.
o Es refon el redactat dels articles 8, 9, 10, 11 i 12 de l’ordenança antiga
amb l’article 8:
 Es modifica redactat de l’article 8.2
 L’antic article 9 ara és l’article 8.3
 L’antic article 10.1 ara és l’article 8.4
 L’antic article 11 ara és l’article 8.5
9
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 L’antic article 12 ara és l’article 8.6 (se’n modifica el redactat)
 L’antic article 10.2 ara és l’article 8.7
 Se suprimeixen els apartats 3 i 4 de l’antic article 10.
 S’afegeixen els apartats que van del 8 al 13.
o Article 9 (abans article 13)
o Article 10 (abans article 14):
 Es modifica l’apartat 2
 S’afegeix l’apartat 3
o Article 12 (abans article 16)
o Article 13 (abans article 19)
Articles de nova redacció:
o Article 14
o Article 15
o Disposició Addicional

Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a
l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.
Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

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

5. Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament de Malgrat de Mar al sistema
d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de pode r
efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a
través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus
vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries,
exp. A1452022000002.
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=20220310&punto=5
Antecedents
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en
endavant, ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les
sinergies alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals
associats que es volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de preu,
aconseguint per volum agregat economies d’escala; i l’estalvi de procediment, assolint
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la optimització de les estructures locals, amb aminoraments dels terminis en el
procediment administratiu.
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci
Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràc ter
associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el
registre d’ens locals del Departament de Governació i Relacions Institucionals. Els ens
consorciats són els Consells Comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el
Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com
naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci. El CCDL per
acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la
modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació
centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per tal de
donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes
externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per
part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. Previsions que la nova
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que ens
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, recull a la seva DA 3a.10.

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

Complementàriament, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM,
acordà constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei
reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), en els termes introduïts en
l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local (LRSAL). La central de contractació de l’ACM es regeix per un
Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de
desembre de 2014.
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector Públic , en relació als
sistemes per la racionalització de la contractació de les administracions públiques
estableix la seva funcionalitat i principis d’actuació i concretament en l’article 228.3 de
creació de centrals de contractació per les Comunitats Autònomes i Entitats Locals
estableix que mitjançant els acords corresponents, les comunitats autònomes, les
ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i les entitats locals, així com els organismes i les
entitats que depenen dels anteriors, es poden adherir a sistemes d’adquisició
centralitzada d’altres entitats del sector públic incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta
Llei.
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació
d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de
Compres del CCDL, podent optar l’Ajuntament de Malgrat de Mar per utilitzar aquest
sistema o qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.
Normativa aplicable

11
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1. Articles 227 a 229 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la que ens transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014,que regula l’adhesió a sistemes externs de contractació
centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres
entitats locals mitjançant els corresponents acords.
2. Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.
3. Disposició addicional 3a. 10 de 3a. 10 de la LSCP, en relació a la Disposició
addicional 5a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
4. Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM aprovat pel
Comitè Executiu de l’entitat en data 14 de desembre de 2014.
D’acord amb els antecedents i la normativa aplicable i l’informe jurídic.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de març de 2022.
Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 21 de febrer de 2022, el Ple de
l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acorda:

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

Primer. Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament de Malgrat de Mar al sistema
d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i
del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar
l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central
de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes
subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.
Segon. Facultar a l’alcaldessa perquè en nom i representació d’aquesta corporació,
pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del
present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que
la Central de contractació formalitzi.
Tercer. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local,
(preferentment a través d’EACAT).
Quart. Autoritzar a l’Associació Catalana de Municipis a informar a través dels seus
mitjans (web, butlletins, xarxes socials...) l’adquisició, per part d’aquest ens local, de
béns i serveis adjudicats per la Central de Compres del món local com una mesura de
difusió de l’activitat d’ambdues entitats.
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6. Modificar la relació de llocs de treball (RLT) per a l’anualitat 2022, exp.
C1212021000001.
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=20220310&punto=6
Antecedents
Objecte de la present modificació, aplicable a l’exercici 2022:
Personal directiu:


Sense modificacions

Modificacions de llocs relatius a personal funcionari:


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



Creació d’un lloc de treball de Tècnic/a Superior en Arquitectura (A1 22)
a adscriure a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i CE 26.636,17 €.



Creació d’un lloc de treball de Tècnic/a mig en Enginyeria (A2 20) a
adscriure a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i CE 23.339,52 €.



Equiparació del complement específic del lloc de treball de Secretari/a,
reservat a FHN, al del lloc de treball d’Interventor/a, passant de 49.973,89 a
70.905,34 €.



Amortització d’un lloc de treball de TAG Recursos Humans (A1 26),
adscrit a l’Àrea de Serveis Generals.

Per tant la plantilla de personal funcionari resta predeterminada en 103 llocs de
treball (88 llocs efectius).

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

Modificacions de llocs relatius a personal laboral:


Amortització d’un lloc de treball de Coordinador/a de Brigades (C1 16),
adscrit a l’Àrea de Serveis en el Territori.

Per tant la plantilla de personal laboral resta predeterminada en 95 llocs de treball
(77 llocs efectius).
Personal eventual


Sense modificacions

Motivació a l’ordenament jurídic
13
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.- Reglament de Personal dels Ens Locals de Catalunya (Decret 214/1990), 29 a 32,
169 i 170 cal destacar:
"La relació de llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball
que pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat dels existents a l'organització i
correspon tant a funcionaris com el personal eventual i al laboral"
"Mitjançant les relacions de llocs de treball, s'assignen les funcions, atribucions i
comeses que realitza cada persona. En tot moment, correspon al president de l'entitat
local assignar, per decret, les funcions específiques de les contingudes amb caràcter
genèric en la relació de llocs de treball quan raons de servei ho requereixin".
"El lloc de treball constitueix la unitat mínima operativa que s'identifica en una
estructura administrativa. Per cada lloc s'ha d'especificar: DENOMINACIÓ,
ENQUADRAMENT ORGÀNIC, CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS I/0 FUNCIONS
ESPECÍFIQUES, REQUISITS PER OCUPAR EL LLOC, NIVELL I COMPLEMENT DE
DESTÍ I ESPECÍFIC I FORMA DE PROVISIÓ DEL LLOC.
“El complement específic retribueix determinades condicions dels llocs de treball. El
seu establiment, depèn de la existència d’una valoració efectuada amb anterioritat, i
que sigui aprovada mitjançant la relació de llocs de treball”.
.- Real Decret Legislatiu 1/1997, de 31.10.1997, pel qual s’aprova la refosa en un únic
text, determinats preceptes legals de la funció pública a Catalunya, aplicable a les
Corporacions Locals en virtut de la Disposició Addicional 13ª, que literalment diu: Als
efectes del que disposa l’article 2.2.c) (àmbit d’aplicació: Al personal al servei de les
corporacions locals situades en el territori de Catalunya, en els termes que estableix la
legislació de la funció pública local.), les referències de la present Llei al personal al
servei de l’Administració de la Generalitat, s’entendran fetes, també, al personal al
servei de les entitats locals, situades en el territori de Catalunya, exceptuant-ne els
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. Articles 29, 30, 32 i 33, on cal destacar
el següent:

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

“La relació de llocs de treball és pública i cal incloure-hi tots els llocs de treball de
funcionaris, laborals i eventuals existents. El contingut de les relacions de llocs de
treball serà, almenys, el següent:






La denominació i característiques essencials dels llocs de treball.
Els requisits essencials per ocupar-los.
El complement de destí i, en el seu cas, l’específic, si són llocs de personal
funcionari.
El grup, la categoria professional i règim jurídic aplicable als llocs de caràcter
laboral.
Els llocs de treball seran ocupats, amb caràcter general, per funcionaris públics.
Com a excepció, poden ser ocupats per personal en règim laboral:
o Si es tracta de llocs de treball de naturalesa no permanent o de caràcter
periòdic i discontinu
o Si es traca de desenvolupar activitats pròpies d’oficis.
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o Si es tracta de llocs de treball de caràcter instrumental, corresponent a
les àrees de conservació i manteniment d’edificis, equips i instal·lacions,
d’arts gràfiques, d’enquestes, de protecció civil, de comunicació social,
d’expressió artística, de serveis socials o de protecció de menors
(sense la creació d’un cos de funcionaris adients al lloc de treball)
o Si es tracta de desenvolupar activitats que requereixin uns
coneixements específics o tècnics especialitzats (sense la creació d’un
cos de funcionaris adients al lloc de treball)
o Si es tracta de llocs de treball d’investigació. (sense la creació d’un cos
de funcionaris adients al lloc de treball)
o Si es tracta de llocs de treball de docents(sense la creació d’un cos de
funcionaris adients al lloc de treball)
La creació, la modificació, la refosa i la supressió de llocs de treball es realitzaran en
tot cas, mitjançant la relació de llocs de treball.
Informe del tècnic de Recursos Humans de data 02.12.2021, en relació a la
modificació de la RLT.
Mesa de Negociació de data 09.12.2021.
Informe del tècnic de Recursos Humans de data 22.02.2022, en relació a la
modificació de la RLT.
Mesa de Negociació de data 24.02.2022.
Nota de conformitat del Secretari municipal, de data 25.02.2022 als informes del tècnic
de Recursos Humans de dates 02.12.2021 i 22.02.2022, en relació a la modificació de
la RLT.
Informe de la Intervenció municipal.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de març de 2022.

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

Vista la proposta d’Alcaldia, de data 25 de febrer de 2022, el Ple de l’Ajuntament,
per tretze vots a favor de PSC, JxCat MeM i JxMalgrat, i quatre abstencions d’
ERC i CUP, acorda:
Primer. Modificar la relació de llocs de treball (RLT) per a l’anualitat 2022, segons les
dades proposades en els antecedents del present acord, i que es detallen
seguidament:
Personal directiu:


Sense modificacions

Modificacions de llocs relatius a personal funcionari:


Reconversió d’un lloc de treball d’Auxiliar administratiu/va (C2 14) adscrit
a l’Àrea de Serveis Econòmics, en un lloc de treball d’Administratiu/va (C1
16) inicialment adscrit a la mateixa àrea.
15
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Creació d’un lloc de treball de Tècnic/a Superior en Arquitectura (A1 22)
a adscriure a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i CE 26.636,17 €.



Creació d’un lloc de treball de Tècnic/a mig en Enginyeria (A2 20) a
adscriure a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i CE 23.339,52 €.



Equiparació del complement específic del lloc de treball de Secretari/a,
reservat a FHN, al del lloc de treball d’Interventor/a, passant de 49.973,89 a
70.905,34 €.



Amortització d’un lloc de treball de TAG Recursos Humans (A1 26),
adscrit a l’Àrea de Serveis Generals.

Per tant la plantilla de personal funcionari resta predeterminada en 103 llocs de
treball (88 llocs efectius).
Modificacions de llocs relatius a personal laboral:


Amortització d’un lloc de treball de Coordinador/a de Brigades (C1 16),
adscrit a l’Àrea de Serveis en el Territori.

Per tant la plantilla de personal laboral resta predeterminada en 95 llocs de treball
(77 llocs efectius).
Personal eventual


Sense modificacions

Segon. Manifestar que les determinacions anteriors s'incorporen al Pressupost
Municipal per l'exercici 2022.
Tercer. Publicar els present acords al BOP i DOGC.

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

Tanmateix, trametre còpia integra al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i al MAP, d'acord amb l'article 28 del
Decret 214/1990, l’article 127 del T.R.R.L (Decret Legislatiu 781/86) i l’article 283.4 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la refosa de la Llei municipal i
de Règim Local de Catalunya.
Quart. Notificar els presents acords a la representació sindical.
7. Modificar la Plantilla Orgànica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a
l’anualitat 2022, exp. C1102021000001.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220310&punto=7
Antecedents
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El passat 16.12.2021 el Ple de l’Ajuntament aprovà entre d’altres la plantilla de
personal de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a l’anualitat 2022.
Aquesta fou publicada en el BOP i DOGC de data 31.01.2022.
En Meses de Negociació 09.12.2021 i 24.02.2021 s’ha modificat la Relació de Llocs de
Treball de l’anualitat 2022.
Els ens locals aproven anualment mitjançant llur pressupost, les plantilles les quals
han de comprendre tots els llocs de treball reservats a cada classe de personal (art.
283 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya), i que poden ser
modificades a posteriori amb la incorporació de les modificacions en el pressupost
municipal.
Les plantilles de personal, com típica manifestació de l’autopotestat d’autoorganització,
estructuren les places en diferents cossos i escales, tenen un àmbit més reduït que les
RLLT que determinen les característiques essencials del lloc i els requisits per la seva
ocupació. La seva finalitat es predominantment d’ordenació pressupostària, raó per la
qual s’aprova juntament amb el pressupost i conforma una partida d’aquest. La
plantilla pot preveure un número de funcionaris menor que l’establert a la RLLT, però
no pot contradir les seves previsions. L’aprovació de la plantilla en cap cas pot
modificar la RLLT.
Respecte de la plantilla de l’exercici 2022 cal efectuar una sèrie de modificacions, en
referència a la creació de nous llocs de treball i/o a la reconversió de llocs de treball,
modificacions de complements específics i aquests es detallen a continuació:
Personal directiu:


Sense modificacions

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

Modificacions de llocs relatius a personal funcionari:


Creació d’un lloc de treball de Tècnic/a Superior en Arquitectura (A1 22)
a adscriure a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i CE 26.636,17 €.



Creació d’un lloc de treball de Tècnic/a mig en Enginyeria (A2 20) a
adscriure a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i CE 23.339,52 €.



Equiparació del complement específic del lloc de treball de Secretari/a,
reservat a FHN, al del lloc de treball d’Interventor/a, passant de 49.973,89 a
70.905,34 €.



Amortització d’un lloc de treball de TAG Recursos Humans (A1 26),
adscrit a l’Àrea de Serveis Generals.

Per tant la plantilla de personal funcionari resta predeterminada en 103 llocs de
treball (88 llocs efectius).
Modificacions de llocs relatius a personal laboral:
17
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Amortització d’un lloc de treball de Coordinador/a de Brigades (C1 16),
adscrit a l’Àrea de Serveis en el Territori.

Per tant la plantilla de personal laboral resta predeterminada en 95 llocs de treball
(77 llocs efectius).
Personal eventual


Sense modificacions

Informe conjunt del Director General i Interventor municipal, de data 31.01.2022.
Informe del tècnic de Recursos Humans de data 22.02.2022.
Nota de conformitat del Secretari de data 24.02.2022, a l’informe tècnic de RH de data
22.02.2022.
Informe de la Intervenció municipal de data 24.02.2022.
Marc normatiu
La plantilla de llocs de treball té com a fonament jurídic la Llei 22/2021, de 28 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’ Estat per l’any 2022 publicada al BOE núm.
312 de 29.12.2021.
L’article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, estableix que la plantilla de personal de les
entitats locals ha d'estar integrada per la relació detallada per cossos, escales,
subescales, classes i categories de les places en què s'integren els funcionaris, el
personal laboral i l'eventual agrupades, indicant la denominació d'aquests, el nombre
de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què
pertanyin, d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.

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

L’article 26 del mateix Decret 214/1990, estableix que l'entitat local ha d'aprovar
anualment la plantilla en la mateixa sessió en què s'aprovi el pressupost. Un exemplar
de la plantilla amb el total de les retribucions del personal que se'n dedueixi i de la
relació de llocs serà un dels documents que integren el pressupost.
Finalment pel què fa al procediment d’aprovació de la plantilla s’haurà de seguir el què
disposen els articles 126 al 129 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,
a l’article 22.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de règim local i a l’article 52.2.j)
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
L’aprovació de la plantilla és competència plenària indelegable (art. 52.2.j) text refós
LMRLC) i una vegada aprovada pel Ple s'ha de publicar, en el termini dels trenta dies
següents al d'aquesta aprovació, en el BOP i en el DOGC, trametent-ne còpies a
l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.
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Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de març de 2022.
Vista la proposta d’Alcaldia, de data 25 de febrer de 2022, el Ple de l’Ajuntament,
per tretze vots a favor de PSC, JxCat MeM i JxMalgrat, i quatre abstencions d’
ERC i CUP, acorda:
Primer. Modificar la Plantilla Orgànica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, que figura
com a annex al present acord i que ha de regir durant l’exercici 2022 de conformitat
amb el referit article 26 del Decret 214/1990 i l’article 28 del Decret Legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un únic text determinats preceptes de la
funció pública a Catalunya.
Així mateix, caldrà publicar-la en el BOP i en el DOGC, de conformitat amb l’article 28
del referit reglament (214/1990)
Segon. Comunicar el trametre còpia de la referida Plantilla Orgànica a l’administració d e
l’Estat (Ministerio para las Administraciones Públicas) i a la Generalitat de Catalunya
(Departament de Governació i Relacions Institucionals).
A N NEX
PERSONAL DIRECTIU
Directius
Públics
Provisi Vacan
Règi
Total
Grup
Professionals
ó
t
m
Sense Escala
Director/a General
1
0
0
A1
F/L
Personal funcionari de carrera
Llocs existents
Llocs efectius

103
90

Escala d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional................................................................................................
3

Denominació
SECRETARI/A
INTERVENTOR/A
TRESORER/A *

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

1
1
1

A1
A1
A1

30
30
22

1
0
1

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

Escala d’Administració General.......................................................................................................................................................

Denominació
TÈCNICS/QUES DE GESTIÓ
ADMINISTRATIUS/VES
AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES
CAP OFICINA ATENCIO CIUTADANA
NOTIFICADOR/A

29

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

4
20
3
1
1

A2
C1
C2
C1
E

24
16
14
16
12

0
6
2
0
0
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Escala d’Administració Especial....................................................................................................................................................

Denominació
CAP AREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT
TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYERIA
CAP UNITAT ADMINISTRATIVA T. I SOSTENIBILITAT
TÈCNIC/A SUPERIOR ARQUITECTURA
CAP ÀREA SERVEIS A LA PERSONA
TÈCNIC/A SUPERIOR ARXIU
TÈCNIC/A MIG ENGINYERIA
ARQUITECTE/A TÈCNIC/A
TÈCNIC/A MEDI AMBIENT
TÈCNIC/A MIG INSPECCIO OBRES - TRIBUTS
TÈCNIC/A MIG ACTIVITATS
TÈCNIC/A AUXILIAR CADASTRE
TÈCNIC/A AUXILIAR BIBLIOTECA
TÈCNIC/A AUXILIAR ESTADÍSTICA I POBLACIÓ
TÈCNIC/A AUXILIAR D’ESPORTS
TÈCNIC/A AUXILIAR POLICIA
TÈCNIC/A AUXILIAR JOVENTUT
AUXILIAR TÈCNIC/A JOVENTUT

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A2
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C2

30
24
24
22
22
22
20
20
20
20
20
16
16
16
16
16
16
14

0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

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

Denominació
INSPECTOR/A
SOTS-INPECTOR/A
SERGENT
CAPORAL
AGENTS

18

53

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

1
1
3
7
41

A2
C1
C1
C2
C2

26
22
20
18
16

0
0
0
0
3

Personal laboral
Llocs existents
Llocs efectius

95
76

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

Denominació
TÈCNIC/A SUPERIOR JURÍDIC ADMINISTRATIU
CAP ÀREA QUALITAT DE VIDA

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

1
1

A1
A1

24
22

0
0

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

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

Denominació
TÈCNIC/A INFORMÀTICA - COMUNICACIÓ
TÈCNIC/A PROMOCIÓ MUNICIPI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ- PREMSA
DIRECTOR/A RÀDIO MUNICIPAL
TÈCNIC/A GIS – CADASTRE
COORDINADORA D’ACCIO SOCIAL
TREBALLADOR/A SOCIAL
EDUCADOR/A SOCIAL
TÈCNIC/A D’INSERCIÓ LABORAL
DOCENT RESPONSABLE ESCOLA ADULTS
DOCENT ESCOLA ADULTS
TÈCNIC/A ENSENYAMENT
TÈCNIC/A BARRIS, IGUALTAT, GENT GRAN I LGTBIQ

2

19

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
3
1
1

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

24
24
22
22
20
20
18
18
18
18
18
18
18

0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
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Tècnics/ques auxiliars ..............................................................................................................................................................

Denominació
TÈCNIC/A
TÈCNIC/A
TÈCNIC/A
TÈCNIC/A

AUXILIAR DE CULTURA
AUXILIAR BIBLIOTECA
AUXILIAR TIC
AUXILIAR PROMOCIÓ MUNICIPI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

1
3
2
2

C1
C1
C1
C1

16
16
16
16

0
0
0
1

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

Denominació
ADMINISTRATIU/VA OAC

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA OAC
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
AUXILIAR DE TURISME
AUXILIAR SUPORT REGISTRE QUALITAT DE VIDA
AUXILIAR TÈCNIC/A TIC

Grup

Nivell CD

Vacants

1

C1

16

0

RESPONSABLE ENLLUMENAT
RESPONSABLE ESPAIS VERDS
RESPONSABLE VIA PÚBLICA I OBRES
OFICIALS 1ª ENLLUMENAT
OFICIALS 1ª ESPAIS VERDS
OFICIALS 1ª VIA PÚBLICA I OBRES
OFICIALS ESPAIS VERDS
OFICIALS VIA PÚBLICA I OBRES
SUPERVISOR/A DE QUALITAT
TREBALLADOR/A FAMILIAR
OFICIAL ESPECIALITAT ESTRUCTURES LÚDIQUES

Grup

Nivell CD

Vacants

1
1
2
1
1

C2
C2
C2
C2
C2

14
14
14
14
14

0
0
0
1
1

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

OPERARI/A ENLLUMENAT
OPERARI/A ESPAIS VERDS
OPERARI/A VIA PÚBLICA I OBRES

Grup

Nivell CD

Vacants

1
1
1
5
5
5
5
5
1
1
1

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2

16
16
16
14
14
14
14
14
14
14
14

0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1

CONSERGES ENSENYAMENT
CONSERGES ESPORTS
CONSERGES QUALITAT DE VIDA
CONSERGES ESCOLA ADULTS
CONSERGES SERVEIS A LA PERSONA
TELEFONISTA QUALITAT DE VIDA
AGENTS CÍVICS

9

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

1
4
4

E
E
E

12
12
12

0
2
1

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

Denominació

31

Número

Personal no qualificat d'oficis.................................................................................................................................................

Denominació

6

Número

Encarregats/des i personal qualificat d'oficis......................................................................................................................

Denominació

1

Número

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

Denominació

8

17

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

2
6
2
2
2
1
2

E
E
E
E
E
E
E

12
12
12
12
12
12
12

0
2
1
0
0
0
0
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Personal laboral estable a jornada parcial
Tècnics/ques mitjos....................................................................................................................................................................

Denominació

1

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

1

A2

18

0

MESTRE/A CATALÀ ESCOLA ADULTS (66,67%)

Personal laboral temporada
Auxiliars tècnics/ques..............................................................................................................................................................

Denominació

1

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

1

C2

14

1

AUXILIAR TÈCNIC/A DE TURISME

8. - Aprovar la valoració de dos llocs de treball, exp. C1422021000003.
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=20220310&punto=8
Antecedents
En data 25.03.2021 la Mesa de Negociació aprovà la revisió del complement específic
del lloc de treball de Cap d’Àrea de Qualitat de Vida, i d’acord amb el següent:
---/ Tercer. Modificar el complement específic assignat al lloc de treball de Cap d’Àrea
de qualitat de vida, a un import anual de 24.786,33 € bruts anuals./--

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

L’Equip de Govern, juntament amb la Intervenció municipal, ha detectat que el lloc de
treball de Qualitat de Vida té un específic molt inferior amb un de similar com és el de
Cap de l’Àrea de Serveis a la Persona, grup A1, nivell CD 22, i que té un complement
específic de 34.655,03 €. Es proposà a la Comissió de Valoració de Llocs de Treball
valorar a l’alça el factor de responsabilitat pel volum de regidories, el volum
d’iniciatives i activitats que duen a terme, així com per haver de fer la gestió i el
seguiment del Pla d’Actuació del Mandat
Per altra banda, al lloc de treball d’Administratiu/va Alcaldia se li està incrementant la
responsabilitat de les tasques encarregades, com pot ser el suport administratiu al
Tècnic mig de Secretaria, edició i remissió d’expedients electrònics per jutjats i
Tribunal de Comptes amb expedients relacionats amb licitacions, així com gestió
d’agendes electròniques d’Alcalde i primer tinent d’Alcalde, així com suport en actes
protocol·laris organitzats per l’Alcaldia.
En data 09.12.2021, la Comissió de Valoració de Llocs de Treball acordà la següent
puntuació i adequació singular dels llocs de treball, i d’acord amb el següent:
Solució de
Problemes

Competència

Lloc de treball

Cap Àrea Qualitat de Vida

A11

A12

A2

A3

T o tal
A

5

2

2

2

350

B1 B2

4

3

Responsabilitat

Penalitat

T o tal
B

C1

C2

C3

T o tal
C

T o tal C F

133

4

1

3

115

598

D1

D2

D3

T o tal
D

Riscos Possibles

E

T o tal
E

T o tal
CT

T OT A L

598
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Solució de
Problemes

Competència

Lloc de treball

Administratiu/va Alcaldia

A11

A12

A2

A3

T o tal
A

3

3

1

1

152

B1 B2

3

3

Responsabilitat

Penalitat

T o tal
B

C1

C2

C3

T o tal
C

T o tal C F

50

3

1

3

76

278

D1

D2

D3

T o tal
D

Riscos Possibles

E

T o tal
E

T o tal
CT

T OT A L

278

D’aquesta manera el complement específic del lloc de treball d’Administratiu/va
d’Alcaldia passaria dels 10.716,62 € als 12.395,94 €.
Normativa
L’art. 74 del TRLEBEP disposa que mitjançant les relacions de llocs de treball (RPT)
es determinen, entre altres aspectes, les retribucions complementàries que
corresponen a cada lloc de treball, essent a aquest instrument al que li correspon fixar
el complement de destinació dintre dels marges de la legislació bàsica estatal, essent
la seva aprovació una competència indelegable del Ple (art. 22.2.i) i 4 LBRL.
L’art. 4.2 del RD. 861/1986, estableix que la modificació del complement específic
exigirà amb caràcter previ, que per la Corporació s’efectuï una valoració del lloc de
treball, atenen a les circumstàncies expressades en el núm. 1 d’aquest article, és a
dir: especial dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o
penositat, podent considerar-se conjuntament dos o més de les condicions particulars
esmentades.
L’art. 33 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, que aprova el text refós dels
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, estableix que per poder
donar a cada lloc de treball el seu nivell, cal que abans se’n faci la corresponent
valoració.
Informe del tècnic de Recursos Humans de data 22.11.2021, en relació a la valoració
dels 2 llocs de treball.
Acords de la Comissió de la Valoració de llocs de treball, i posterior aprovació en Mesa
de Negociació de data 09.12.2021.

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

Nota de conformitat del Secretari, de data 22.12.2022, a l’informe del tècnic de
Recursos Humans de data 22.11.2021.
Informe de la Intervenció municipal de data 24.02.2022.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 3 de març de 2022.
Vista la proposta d’Alcaldia, de data 25 de febrer de 2022, el Ple de l’Ajuntament,
per tretze vots a favor de PSC, JxCat MeM i JxMalgrat, i quatre abstencions d’
ERC i CUP, acorda:
Primer. Aprovar la puntuació feta per la Comissió de Valoració en data 09.12.2021
fent ús de la capacitat excepcional d’efectuar adequacions retributives, dels següents
llocs de treball:

23

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA PLE

Àrea de Serveis Generals

PLE2022000003

Codi Segur de Verificació: 58e8e677-35dd-4b4d-90a3-49ffde9f3d47
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081108_2022_7107548
Data d'impressió: 08/06/2022 15:47:27
Pàgina 24 de 42

SIGNATURES

Ì58e8e677-35dd-4b4d-90a3-49ffde9f3d47XÎ

DOCUMENT

1.- EMILI TAPIAS SOLA (TCAT), 30/05/2022 10:54
2.- SÒNIA VIÑOLAS MOLLFULLEDA (SIG), 30/05/2022 15:32

Solució de
Problemes

Competència

Lloc de treball

Cap Àrea Qualitat de Vida

A11

A12

A2

A3

T o tal
A

5

2

2

2

350

Administratiu/va Alcaldia

4

3

A11

A12

A2

A3

T o tal
A

3

3

1

1

152

B1 B2

3

3

Penalitat

T o tal
B

C1

C2

C3

T o tal
C

T o tal C F

133

4

1

3

115

598

Solució de
Problemes

Competència

Lloc de treball

B1 B2

Responsabilitat

D1

D2

D3

T o tal
D

Penalitat

C1

C2

C3

T o tal
C

T o tal C F

50

3

1

3

76

278

E

T o tal
E

T o tal
CT

T OT A L

598

Responsabilitat

T o tal
B

Riscos Possibles

D1

D2

D3

T o tal
D

Riscos Possibles

E

T o tal
E

T o tal
CT

T OT A L

278

Segon. Modificar el complement específic assignat al lloc de treball d’Administratiu/va
Alcaldia a un import anual de 12.395,94 € bruts anuals.
Tercer. Modificar el complement específic assignat al lloc de treball de Cap d’Àrea de
qualitat de vida, a un import anual de 34.655,03 € bruts anuals.
Quart. Modificar la Relació de Llocs de Treball pel que fa als complements específics
dels llocs de treball que es modifiquen.
Cinquè. Notificar els presents acords a la representació sindical de l’Ajuntament, a
l’àrea de Serveis Econòmics i a les persones que ocupen els llocs de treball
relacionats a l’acord primer.
9. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia 296/2022, de data 1 de febrer de
2022, d’aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2021, exp.
F1402022000001.
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=20220310&punto=9

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

Vist el Decret d’alcaldia 296-2022, de data 1 de febrer de 2022, d’aprovació de la
liquidació del pressupost exercici 2021, i que literalment diu:
“D’acord amb el que estableix l’article 191.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el
pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a la recaptació de drets i al pagament
d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de la
Tresoreria local els ingressos i els pagaments pendents.
La liquidació del pressupost s’haurà de confeccionar abans del primer de març de
l’exercici següent, tal i com determinen l’article 191.3 del RDL 2/2004 i l’article 89.2 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
La liquidació del pressupost ha de posar de manifest, de conformitat amb l’article 93.1
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril:
a)

Respecte el pressupost de despeses i per a cada aplicació pressupostària, els
crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
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autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els pagaments realitzats.
Respecte el pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials,
les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats,
així com els recaptats nets.

Així mateix, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s’hauran de
determinar els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a
31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de crèdit i el
romanent de tresoreria (art. 93.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril).
Per tot això, vist l’informe d’intervenció relatiu a la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, de conformitat amb les atribucions que em confereix
la vigent legislació de règim local (article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
règim local),
RESOLC
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost general de l’exercici 2021 de l’Ajuntament
de Malgrat de Mar, de conformitat amb el detall que s’indica a continuació:
1. Liquidació del pressupost de despeses
1.1. Resum

a) Previsions inicials
b) Modificacions
c) Previsions totals (a + b)
d) Saldo de compromisos
e) Drets reconeguts nets
f) Recaptació líquida
g) Pendent de cobrament
% Modificacions (b / a)
% Execució (e / c)
% Recaptació (f / e)
% Pendent cobrament (g / e)

2021

2020

23.069.075,00
3.644.180,93
26.713.255,93
728.412,25
21.912.215,70
19.724.005,00
2.188.210,70
15,8%
82,0%
90,0%
10,0%

20.175.825,00
6.460.124,47
26.635.949,47
688.137,91
21.369.634,95
18.871.324,63
2.498.310,32
32,0%
80,2%
88,3%
11,7%

-

-

-

%
variació
14,3
43,6
0,3
5,9
2,5
4,5
12,4
50,7
2,2
1,9
14,6

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

1.2. Detall d’execució per capítols
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Previsions totals
Impostos directes

Drets
%
reconeguts nets execució

Recaptació
líquida

%
recaptació

Pendent
cobram ent

%
pendent

646.783,82

7,3%

9.268.000,00

9.455.094,22

102,0%

8.808.310,40

93,2%

275.000,00

219.475,72

79,8%

219.475,72

100,0%

Taxes i altres ingressos

4.607.950,00

5.566.547,80

120,8%

4.145.491,57

74,5%

1.421.056,23

Transferències corrents

5.250.895,87

6.335.299,12

120,7%

6.250.672,07

98,7%

84.627,05

1,4%

168.150,00

139.891,00

83,2%

124.487,44

89,0%

15.403,56

12,4%

19.569.995,87

21.716.307,86

90,0% 2.167.870,66

11,1%

Impostos indirectes

Ingressos patrimonials
a) Operacions corrents
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
b) Operacions de capital
INGRESSOS NO FINANCERS (a + b)
Actius financers

400,00

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

111,0% 19.548.437,20
0,0%

-

-

165.107,84

16,1%

165.107,84

100,0%

-

0,0%

1.028.225,00

165.107,84

16,1%

165.107,84

100,0%

-

0,0%

20.598.220,87

21.881.415,70

6.115.035,06

30.800,00

-

106,2% 19.713.545,04
0,5%

10.459,96

0,5%

10.459,96

-

6.115.035,06

30.800,00

26.713.255,93

21.912.215,70

90,1% 2.167.870,66
20.340,04

34,0%

20.340,04

66,0%

90,0% 2.188.210,70

10,0%

-

2. Liquidació del pressupost d’ingressos

a) Crèdits inicials
b) Modificacions de crèdit
c) Crèdits totals consignats
d) Despeses autoritzades
e) Disposicions o compromisos
f) Obligacions reconegudes
g) Pagaments fets
i) Pendent de pagament
% Modificacions (b / a)
% Execució (f / c)
% Pagament (g / f)
% Pendent pagament (i / f)

2020

23.069.075,00
3.644.180,93
26.713.255,93
22.699.307,68
20.399.686,63
18.906.109,80
18.182.383,90
723.725,90
15,8%
70,8%
96,2%
3,8%

20.175.825,00
6.460.124,47
26.635.949,47
23.982.030,26
23.252.512,38
18.997.534,03
18.403.809,02
593.725,01
32,0%
71,3%
96,9%
3,1%

2.2. Detall d’execució per capítols

66,0%

-

82,0% 19.724.005,00

2021

9,9%

34,0%

2.1. Resum

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

0,0%
34,3%

1.027.825,00

Passius financers
INGRESSOS FINANCERS

-

-

-

%
variació
14,3
43,6
0,3
5,3
12,3
0,5
1,2
21,9
50,7
0,8
0,7
22,5
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Despeses de personal
Desp.corrents en béns i serveis

Crèdits
definitius

Obligacions
reconegudes

%
execució

Pagam ents
líquids

%
pagam ent

Pendent
pagam ent

%
pendent

10.181.124,34

9.207.372,35

90,4%

9.027.002,50

98,0%

180.369,85

2,0%

8.990.719,52

7.769.588,91

86,4%

7.248.214,68

93,3%

521.374,23

7,2%

24.000,00

8.211,29

34,2%

8.211,29

100,0%

1.124.576,23

619.260,13

55,1%

615.784,22

99,4%

3.475,91

20.320.420,09

17.604.432,68

86,6% 16.899.212,69

96,0%

705.219,99

4,2%

6.326.910,84

1.270.877,12

20,1%

1.252.371,21

98,5%

18.505,91

1,5%

20,0%

1.252.371,21

98,5%

18.505,91

70,8% 18.151.583,90

96,2%

723.725,90

Despeses financeres
Transferències corrents
a) Operacions corrents
Inversions reals
Transferències de capital
b) Operacions de capital
DESPESES NO FINANCERES (a + b)

29.925,00

1.270.877,12

26.677.255,93

18.875.309,80

36.000,00

30.800,00

Actius financers
Passius financers

-

DESPESES CAPITAL FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

-

6.356.835,84

-

36.000,00

30.800,00

26.713.255,93

18.906.109,80

-

-

85,6%
#¡DIV/0!
85,6%

0,0%
0,6%

-

30.800,00

100,0%

-

-

1,5%
4,0%
0,0%

-

30.800,00

100,0%

70,8% 18.182.383,90

96,2%

723.725,90

0,0%
4,0%

3. Magnituds pressupostàries
3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat
Total (a+b)

Import
2.188.210,70
4.407.542,47
6.595.753,17

Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre
c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats
Total (c+d)

Import
723.725,90
723.725,90

3.2. Resultat pressupostari de l’exercici
CONCEPTES
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres

1. Total operacions no financeres (a+b)
c. Actius financers

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

d. Passius financers

2. Total operacions financeres (c + d)
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1 + 2)

DRETS
RECONEGUTS NETS
21.716.307,86
165.107,84
21.881.415,70
30.800,00
30.800,00
21.912.215,70

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
17.604.432,68
1.270.877,12
18.875.309,80
30.800,00
30.800,00
18.906.109,80

AJUSTAMENTS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
4.111.875,18
- 1.105.769,28
3.006.105,90
3.006.105,90

AJUSTAMENTS
4. Crèdits gastats finançats amb romament líquid de tresoreria per a despeses generals
5. Desviacions negatives de financiació de l'exercici
6. Desviacions positives de financiació de l'exercici

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

1.528.096,54
103.132,15
420.190,54

1.211.038,15
4.217.144,05

3.3. Romanent de tresoreria
27
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IMPORTS
2021

COMPONENTS
1. Fons líquids

11.081.359,69

2. Drets pendents de cobrament
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupostos tancats
+ d´Operacions no pressupostàries

2.188.210,70
4.407.542,47
18.900,03

6.106.498,81
2.498.310,32
3.584.069,35
24.119,14

1.647.666,64
723.725,90
923.940,74

4. Partides pendents d´aplicació
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva
+ pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva

8.820.478,73

6.614.653,20

3. Obligacions pendents de pagament
+ del Pressupost corrent
+ de Pressupostos tancats
+ d´Operacions no pressupostàries

IMPORTS
2020

-

99.611,26

99.611,26
-

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

1.605.333,74
593.725,01
1.011.608,73
-

15.948.734,99

13.321.643,80

5.406.992,13

4.507.844,44

139.233,08

66.222,08

10.402.509,78

8.747.577,28

Segon. Donar-ne compte al Ple de la corporació en la primera sessió ordinària que se
celebri.
Tercer. Trametre l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la Generalitat de
Catalunya.
El Ple es dona per assabentat de la resolució d’Alcaldia 296/2022 de data 1 de
febrer de 2022 d’aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2021 que s’ha
donar per reproduït literalment a la part expositiva.
10. - Donar compte de l’informe d’intervenció de data 1 de febrer de 2022, relatiu
a l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,
F2902022000002.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

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

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220310&punto=10
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 1 de febrer de 2022, i que
literalment diu.
“.ANTECEDENTS
La normativa aplicable a l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, de la regla de la despesa i de la sostenibilitat financera és la que es
detalla a continuació:


Article 4.1.b.6è del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el
règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA PLE

Àrea de Serveis Generals

PLE2022000003

Codi Segur de Verificació: 58e8e677-35dd-4b4d-90a3-49ffde9f3d47
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081108_2022_7107548
Data d'impressió: 08/06/2022 15:47:27
Pàgina 29 de 42

SIGNATURES

Ì58e8e677-35dd-4b4d-90a3-49ffde9f3d47XÎ

DOCUMENT









1.- EMILI TAPIAS SOLA (TCAT), 30/05/2022 10:54
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Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
desenvolupament de l’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les
entitats locals.
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
“Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les
corporacions locals”, 1a. edició, IGAE.
“Guia per a la determinació de la regla de despesa per a corporacions locals.
Article 12 de la LOEPSF per a corporacions locals”, 3a. edició, IGAE.
Acord del Consell de Ministres sessió de 6 d'octubre de 2020 pel que s'aprova
la suspensió de les regles fiscals establertes per la LOEPSF, aprovat pel
Congrés de Diputats en sessió de 20 d'octubre de 2020..

Primer. Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
L’article 3 de la Llei 2/2012, estableix :
1. L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que
afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de realitzar en un marc d’estabilitat
pressupostària, coherent amb la normativa europea.
2. S’entén per estabilitat pressupostària de les administracions públiques la
situació d’equilibri o superàvit estructural.
3. En relació amb els subjectes als quals es refereix l’article 2.2 d’aquesta Llei
s’entén per estabilitat pressupostària la posició d’equilibri financer.

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

La instrumentació de l’esmentat principi d’acord amb el que estableix l’article 11, de
’esmentada llei, estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició
d’equilibri o superàvit pressupostari.
L’objectiu d’estabilitat pressupostària es troba expressat en termes de comptabilitat
nacional, és a dir, aplicant els criteris metodològics del Sistema Europeu de Comptes
(SEC-95), el qual permet la comparació homogènia entre diferents països europeus
L’article 16.2 del RD 1463/2007 estableix que :
“2. En les restants entitats locals, la Intervenció local elevarà al Ple un informe
sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat de la pròpia entitat local i dels
seus organismes i entitats dependents.
L'informe s'emetrà amb caràcter independent i s'incorporarà als previstos en els
articles 168.4, 177.2 i 191.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, referits, respectivament, a l'aprovació del pressupost general, a les
seves modificacions i la seva liquidació .
29
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L'interventor local detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustos
practicats sobre la base de les dades dels capítols 1 a 9 dels estats de
despeses i ingressos pressupostaris, en termes de comptabilitat nacional,
segons el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals .
Així mateix, la Intervenció de l'entitat local ha d'elevar al Ple informe sobre els
estats financers, un cop aprovats per l'òrgan competent, de cadascuna de les
entitats dependents de l'article 4.2 d'aquest reglament.
Quan el resultat de l'avaluació sigui d'incompliment, l'entitat local ha de trametre
l'informe corresponent a la Direcció General de Coordinació Financera amb
Entitats Locals o l'òrgan competent de la comunitat autònoma que exerceixi la
tutela financera, en el termini màxim de 15 dies hàbils, comptats des del
coneixement del Ple.”
Per tal de calcular la capacitat o necessitat de finançament en termes de Comptabilitat
Nacional cal partir del saldo d’operacions no financeres, calculat d’acord a les normes
pròpies de la comptabilitat pressupostària, (diferència entre els drets reconeguts nets,
capítols 1 a 7 de l’estat d’ingressos i les obligacions reconegudes pels mateixos
capítols de l’estat de despeses, i posteriorment efectuar diversos ajustaments en el
saldo pressupostari no financer per obtenir el saldo en termes de Comptabilitat
Nacional.
Drets reconeguts
nets 2021
Impostos directes

Pendent de
cobram ent 2021

9.455.094,22

8.808.310,40

219.475,72

219.475,72

Taxes i altres ingressos

5.566.547,80

4.145.491,57

1.421.056,23

Transferències corrents

6.335.299,12

6.250.672,07

84.627,05

139.891,00

124.487,44

15.403,56

Impostos indirectes

Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital

-

-

165.107,84

165.107,84

21.881.415,70

19.713.545,04

Obligacios
reconegudes

Pagam ents
efectuats

646.783,82
-

9.027.002,50

180.369,85

7.769.588,91

7.248.214,68

521.374,23

8.211,29

8.211,29

619.260,13

615.784,22

3.475,91

1.270.877,12

1.252.371,21

18.505,91

Transferències de capital

18.875.309,80

18.151.583,90

Saldo d'Operacions no Financeres (Drets reconeguts - Obligacions reconegudes)

3,41
600.646,05

1.169.170,00

Pendent de
pagam ent

9.207.372,35

Inversions reals

568.520,54

2.167.870,66

Despeses corrents en béns i serveis
Transferències corrents

Recaptat
d'exercicis
anteriors

-

Despeses de personal
Despeses financeres
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Recaptació líquida
drets 2021

-

723.725,90

3.006.105,90
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Ajustaments per “no recaptació d’ingressos”
D’acord amb el Reglament CE 2516/2000 en termes de comptabilitat nacional, el criteri
per a la imputació dels Impostos directes, els impostos indirectes i les Taxes i altres
Ingressos es registren per l’import total realitzat a caixa en cada exercici, ja sigui
corrent o tancat.
Seguint el que preveu el “Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional
adaptado a las corporaciones locales”, l’ajust a realitzar seria :
Impostos
directes
Previsió defintiva
a) Drets reconeguts nets 2021
Recaptació liquida drets 2021
Recaptació exercicis tancats
b) Total cobraments
c) Comptabilitat nacional
Major dèficit a > b --> (a - b)

Impostos
indirectes

9.268.000,00
9.455.094,22
8.808.310,40
568.520,54
9.376.830,94
9.376.830,94

275.000,00
219.475,72
219.475,72
3,41
219.479,13
219.479,13

78.263,28

-

Menor dèficit a < b --> (b - a)

Taxes, preus
públics i altres
ingressos
4.607.950,00
5.566.547,80
4.145.491,57
600.646,05
4.746.137,62
4.746.137,62

∑ Capítols I a III
14.150.950,00
15.241.117,74
13.173.277,69
1.169.170,00
14.342.447,69
14.342.447,69

820.410,18

3,41

Per tant caldrà efectuar un ajustament negatiu per un import de 782.962,45 euros.
 Ajustaments per liquidacions negatives en la PIE

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

El tractament comptable que reben les liquidacions definitives de la PIE corresponents
als exercicis 2008, 2009 i 2017, en termes de comptabilitat nacional, fa que les
devolucions d’ingressos registrades en el subconcepte 12.420.00 s’han d’ajustar com
un augment de capacitat, donat que reduïen els ingressos, mentre que en termes de
SEC95 reduirien el capítol 9 de despeses.
Per tant, els ajustaments a realitzar són :
Devolució PIE 2008

33.429,71

Devolució PIE 2009

82.277,57
115.707,28

 Ajustaments per devolucions d’ingressos pendents d’aplicar al pressupost
AJUSTAMENT PER DEVOLUCIONS D'INGRESSOS PENDENTS D'APLICAR AL PRESSUPOST
Saldo a 01/01/21 Saldo a 31/12/21
(a)
(b)
Compte 418
(Creditors per devolucions d'ingressos)

879,75

862,53

Diferència Saldo
DIPA 2021
(a - b)
17,22

31
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Un cop efectuats els ajustaments indicats resulta :

Saldo no financer abans d'ajustaments

Import Liquidació
2021

a

Drets reconeguts Capitols 1 al 7

21.881.415,70

b

Obligacions reconegudes Capitols 1 al 7

18.875.309,80

c= a-b
Identif.

Saldo no financer abans d'ajustaments

3.006.105,90

Concepte: Estimació dels ajustaments a aplicar als imports
d'ingressos i despeses

Import Ajust
a aplicar

GR000

Ajust per recaptació ingressos Capítol 1

GR000b

Ajust per recaptació ingressos Capítol 2

GR000c

Ajust per recaptació ingressos Capítol 3

GR001

(+) Ajust per liquidació PTE - 2008

33.429,71

GR002

(+) Ajust per liquidació PTE - 2009

82.277,57
-

GR006

(+/-) Ajuste por liquidació PTE exercicis diiferents a 2008 i 2009
Interessos

GR006b

Diferències de canvi

GR015

(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa

GR009

Inversions realitzades per compte de la Corporació Local.(2)

GR004

Ingressos per Vendes d´Accions (privatitzacions)

GR003

Dividends i Participació en beneficis

GR016

Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea

GR017

Operacions de permuta financera (SWAPS)

GR018

Operacions de reintegrament i execució d'avals

GR012

Aportacions de Capital

GR013

Assumpció i cancel·lació de deutes

GR014

Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost

GR008

Adquisicions amb pagament ajornat

GR008a

Arrendament financer

GR008b

Contractes d'associació públic privada (APP's)

GR010

Inversions realitzades per la corporació local per compte d'una altra
administració pública(3)

GR019

Prèstecs

GR020

Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost

GR21

Consolidació de transferències Amb altres administracions públiques

GR099

Altres

d

Total ajustaments a Liquidació de l'Entitat

e=c+d

-

78.263,28

-

820.410,18

3,41

-

-

-

17,22

-

Saldo no Financer després d'ajustaments SEC Capacitat (+) o
Necessitat (-) de Finançament

-782.945,55

2.223.160,35
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Els càlculs realitzats posen de manifest que hi ha un superàvit pressupostari, la qual
cosa ha suposat que hi ha hagut capacitat de finançament. La diferència entre els
capítols 1 a 7 d'ingressos i els 1 a 7 de despeses, ha estat per un import de
2.223.160.35 euros, i, per tant, s'ha complert l'objectiu d'estabilitat pressupostària en
la liquidació del pressupost d'enguany, tal com s'estableix en els articles 3 i 11.4 de la
Llei 2/2012.
Aquest compliment de l’estabilitat pressupostaria es informatiu, atès que per
acord del Consell de Ministres de de 6 d’octubre de 2020 s’ha suspès l’aplicació
de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021.
Segon. Compliment regla de la despesa.
L'article 12 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària exigeix també a les entitats
Locals que la variació de despesa no superi la taxa de referència de creixement del
PIB, correspon al Ministeri la seva determinació .
Per a les corporacions locals es compleix la Regla de la Despesa, si la variació, en
termes SEC, de la despesa computable de cada corporació local , entre dos exercicis
econòmics , no supera la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut
(TRCPIB) de mig termini de l'economia espanyola, modificat, si s'escau, en l'import
dels increments permanents i disminucions de recaptació derivats de canvis normatius.
Per a l’exercici 2021 la regla de la despesa estava suspesa
2020
Suma dels capítols 1 a 7 de despeses (2)
AJUSTOS Càlcul usos no financers segons el SEC
(-) Alienació de terrenys i altres inversions reals
(+/-) Inversions realitzades per compte de la corporació local (6)
(+/-) Execució d'Avals
(+) Aportacions de capital
(+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes
(+/-) Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost
(+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions públic privades
(+/-) Adquisicions amb pagament ajornat
(+/-) Arrendament financer
(+) Préstecs
(-) Mecanisme extraordinari de pagament proveïdors 2012
(-) Inversions realitzades per la corporació local per compte d'una altra administració pública (7)
(+/-) Ajust per grau d'execució de la despesa

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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(+/-) Altres (Especificar) (5)
Usos no financers termes SEC excepte interessos del deute
(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que integren la CL
(+/-) Despesa finançat amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres ad.públiques
Unió Europea

18.473.897,24
18.473.897,24
- 1.712.745,91
-

Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Publiques
(-) Transferències per fons dels sistemes de finançament (4)

Total de despesa computable de l'exercici

2021

-

305.100,46
1.407.645,45
113.450,34

16.761.151,33

18.867.098,51
18.867.098,51
297.080,27

-

151.524,19
88.911,87
56.644,21

18.570.018,24
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(a) Despesa computable liquidació 2020
(b) Inversions financerament sostenibles 2020
(c) Taxa de referència de creixement del PIB 2020 2,7% ((a + b) * 1,027)
(d) Augments/Disminucions permanents de recaptació

-

(e) Límit de la Regla de la despesa (c + d)
(f) Despesa 2021
(g) Inversions financerament sostenibles 2021
(h) Despesa computable 2021
Diferència límit despesa i despesa computable 2021 (e - h)

-

16.761.151,33
246.921,00
16.514.230,33
16.514.230,33
18.570.018,24
18.570.018,24
2.055.787,91

% increment despesa computable 2021 s/ 2020

12,45

Aquest reducció e despesa es informatiu, atès que per acord del Consell de
Ministres de de 6 d’octubre de 2020 s’ha suspès l’aplicació de les regles fiscals
per als exercicis 2020 i 2021.
Tercer. L’endeutament financer.
L’Ajuntament a 31 de desembre de 2021 no té deute financer ni a curt ni a llarg termini.
Compliment dels terminis de pagament
Trimestre
Primer
Segon
Tercer
Quart
PMP

14,37
17,23
19,57
14,36

1.185
1.269
1.263
1.185

1.549.558,45
1.742.396,54
2.006.315,38
1.549.558,45

100%
99%
99%
100%

4
4
16
4

1.589,86
22.670,08
26.756,32
1.589,85

%
Fora
termini
0%
1%
1%
0%

16,63

4.902

6.847.828,82

100%

28

52.606,11

1%

Termini de
pagament

Dintre termini

Import
(a)

%
Fora
Dintre termini termini

Import
(b)

Total
(a + b)
1.551.148,31
1.765.066,62
2.033.071,70
1.551.148,30
6.900.434,93

CONCLUSIONS
De l’avaluació de les regles fiscals de la liquidació del pressupost 2021 de l’Ajuntament
de Malgrat de Mar
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.



L’estabilitat pressupostària dona, com a resultat una capacitat de finançament
positiva



Respecte a la sostenibilitat financera, en quant al límit de l’endeutament no
supera el percentatge del 110% i en quant al període mitjà de pagament no
supera els 30 dies.

No compleix la regla de la despesa, no obstant no s’ha d’avaluar el seu compliment
per l’acord del Congrés de Diputats de 20 d’octubre de 2020.
El Ple es dona per assabentat del contingut de l’informe d’intervenció de data 1
de febrer de 2022 i que s’ha donat per reproduït literalment a la part expositiva.
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11. - Donar compte de l’informe d’intervenció de data 2 de febrer de 2022, re latiu
a les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les
objeccions efectuades per la Intervenció, exp. F2902022000003.
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=20220310&punto=11
Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 2 de febrer de 2022, i que
literalment diu:
“FONAMENTS DE DRET
En compliment del que disposa l’article 218.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i dels article 15.6.
27.2 i 28.1 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local.
L’article 28.2 del RD 424/2017 estableix que els informes d’omissió de la funció
interventora emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en l’esmentat informe
anual que s’ha d’elevar al ple.
L’article 27.2 del 424/2017, estableix que en un punt addicional de l’informe anual
s’han d’incloure els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i de les
bestretes de caixa fixa.
D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004 i 15.6 del RD
424/2017, l’òrgan interventor, en ocasió de la dació de compte de la liquidació del
pressupost, ha d’elevar al ple l’informe anual de totes les resolucions adoptades pel
president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de
les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.
S’emet el següent :

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

INFORME
Primer. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les
objeccions efectuades per la Intervenció.
S’han emès 1.260 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals 12 són amb
objeccions, el detall dels quals és :


Número expedient : F11920210000001
Concepte : Reconeixement crèdits SAD mes de desembre 2020
Data de l’informe : 14/01/21
Data de l’acord o resolució : 22/1/21
Òrgan : Alcaldia
Import : 20.876,66 euros.
Motiu : : Contracte extingit/Manca expedient contractació.
Modalitat de despesa: Contractació
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Número expedient : F11920210000002
Concepte : 22/02/21
Òrgan : Alcaldia
Data resolució : 05/03/21
Import : 13.155,28 euros.
Motiu : Omissió fiscalització/Manca expedient contractació.
Modalitat de despesa: Contractació



Número expedient : F1192021000003
Concepte : Reconeixement crèdits
Data de l’informe : 05/03/21
Data de l’acord o resolució : 12/03/21
Òrgan : Alcaldia
Import : 4.083,75euros.
Motiu : Omissió fiscalització/Manca expedient contractació
Modalitat de despesa: Contractació



Número expedient : F1192021000004
Concepte : Reconeixement crèdits SAD mesos gener, febrer i març 2021.
Data informe : 23/04/21
Data de l’acord o resolució : 26/04/21
Òrgan : Alcaldia
Import : 77.322,62 euros.
Motiu Contracte extingit/Manca expedient contractació
Modalitat de despesa : Contractació



Número expedient : F1192021000005
Concepte : Reconeixement de crèdits
Data informe : 11/05/21
Data de l’acord o resolució : 21/05/21
Òrgan : Alcaldia
Import : 4.358,70 5 euros.
Motiu : Omissió fiscalització/Manca expedient contractació
Omissió fiscalització/Manca expedient contractació



Número expedient : F1192021000006
Concepte : Reconeixement crèdits SAD mesos abril 2021.
Data de l’informe : 27/05/21
Data de l’acord o resolució : 02/06/21
Òrgan : Alcaldia
Import : 25.533,19 euros.
Motiu Contracte extingit/Manca expedient contractació



Número expedient : K1202021000001
Concepte : Ajut Social
Data de l’informe : 14/07/21
Data de l’acord o resolució : 06/08/21
Òrgan : Alcaldia
Import : 615,00 euros.
Motiu : Incompliment límits reglament serveis socials
Modalitat de despesa: Ajut



Número expedient : F1192021000008
Concepte : Reconeixement crèdits SAD maig 2021
Data de l’informe : 18/06/21
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Data de l’acord o resolució : 23/06/21
Òrgan : Alcaldia
Import : 26.040,23 euros.
Motiu : Contracte extingit/Manca expedient contractació.
Modalitat de despesa: Contractació


Número expedient : F1192021000009
Concepte : Reconeixement de crèdit
Data de l’informe : 14/07/21
Data de l’acord o resolució : 23/08/21
Òrgan : Alcaldia
Import : 1.420,00 euros.
Motiu : Omissió de la funció interventora
Modalitat de despesa: Contractació

.



Número expedient : F1192021000011
Concepte : Reconeixement crèdits
Data informe : 26/10/21
Data de l’acord o resolució : 08/11/21
Òrgan : Alcaldia
Import : 1.246,30 euros.
Motiu Omissió de la funció interventora
Modalitat de despesa : Contractació



Número expedient : F1192021000013
Concepte : Reconeixement crèdits
Data de l’informe : 03/11/21
Data de l’acord o resolució : 30/11/21
Òrgan : Alcaldia
Import : 13.091,65 euros.
Motiu : Manca expedient contractació.
Modalitat de despesa: Contractació



Número expedient : B3102021000001
Concepte : Reconeixement crèdits excés d’obra
Data de l’informe : 15/12/2021
Data de l’acord o resolució : 30/12/21
Òrgan : Alcaldia
Import : 3.005,44 euros.
Motiu : Manca expedient contractació.
Modalitat de despesa: Contractació

Segon. Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a
justificar.
No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a
justificar.
Tercer. Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa
fixa.
No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de
caixa fixa.
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Quart.
El RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en
les entitats del Sector Públic Local disposa en l’article 4.3 que l’òrgan interventor
disposarà d’un model de control eficaç i per això se l’hi hauran d’habilitar els mitjans
necessaris i suficients.
L’exercici adequat de les funcions pròpies de la Intervenció municipal està relacionat
directament amb el personal que s’adscrigui, amb un grau de formació i amb els
mitjans materials disponibles, trobant-se el control intern sobre despeses i ingressos
condicionat a l’assignació de majors recursos.
La funció de control i fiscalització interna de la gestió economico financera i
pressupostària i la de comptabilitat, tresoreria i recaptació són funcions públiques
necessàries en totes les Corporacions Locals, segons l’article 92 bis de Llei reguladora
de Bases de Règim Local, i per tant haurien de ser àrees prioritàries en l’assignació de
recursos humans i materials suficients i adequats, de manera que es permeti la
prestació de les esmentades funcions amb les suficients garanties.
Per tant, i tal i com disposa l’article 40.1 de la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, en
relació a la responsabilitat comptable que “No hi haurà lloc a l'exigència de
responsabilitat subsidiària quan es provi que el presumpte responsable no va poder
complir les obligacions, l'omissió de la qual és causa d'aquella, amb els mitjans
personals i materials que tingui a la seva disposició en el moment de produir-se els
fets.”
....”
El Ple es dona per assabentat del contingut de l’informe d’intervenció de data 2
de febrer de 2022 i que s’ha donar per reproduït literalment a la part expositiva.
12. - Moció presentada pel GPM d’ERC per commemorar el dia Internacional de
la dona, exp. A1302022000001.
Les intervencions corresponents a aquest punt de l’ordre del dia es troben enregistrades a la
videoacta. Es poden consultar a l’enllaç següent:

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

http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220310&punto=12
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Com cada any, el 8 de març commemorem el Dia Internacional de les Dones, una data
d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per
continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que hauria
d’impregnar cada dia de l’any dins i fora de les administracions.
Ja fa dos anys que va començar la pandèmia del coronavirus, un temps en què s’ha
fet evident l’enorme importància del sector de les cures, tradicionalment feminitzat i
amb molt poc reconeixement social i econòmic. Malgrat això, això no ha acabat amb la
precarització ni amb la falta de prestigi. De fet, les dones que treballen en aquest àmbit
han estat unes de les més afectades per la crisi. Però no ha estat l’únic: en conjunt, les
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situacions de vulnerabilitat que pateixen les dones s’han agreujat. Segons l’últim
informe de Govern, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un 22,2% a
Catalunya, mentre que al País Valencià, a les Illes i la Catalunya Nord suposa un
21,6%, un 15,9% i un 13%, respectivament. Això es tradueix en què les dones cobren
de mitjana entre tres i set mil euros menys a l’any que els homes; tenen pitjors salaris
en tots els nivells formatius; només un 10% de dones accedeix als llocs de direcció i
gerència; són penalitzades en l’àmbit professional quan són mares i pateixen una
major precarietat laboral, la qual cosa es tradueix en una feminització de la pobresa i
en un atemptat contra la seva independència personal. Cal que prenguem consciència
que és una qüestió fonamental i estructural i que hi hem de dirigir l’acció política.
A més d’això, el mercat del treball productiu expulsa o precaritza moltes dones pel fet
que assumeixen majoritàriament les cures familiars. Si volem acabar amb aquesta
injustícia, així com assegurar que les dones tinguin dret a accedir a totes les feines i
gaudir de temps de lleure i participació de la mateixa manera que els homes, cal
apostar per permisos de maternitat i paternitat iguals i intransferibles.
Aquest és un pas important cap a la corresponsabilitat, però n’hi ha d’altres. Des de la
Conselleria d’Igualtat i Feminismes s’estan tirant endavant polítiques de conciliació de
la vida laboral, personal i familiar, com per exemple el servei públic de cangurs. I els
ajuntaments, com a institucions més properes a la ciutadania, també hem d’impulsar
canvis que facin ciutats més amables amb la ciutadania i amb la vida. Per exemple
afavorir la implantació d’horaris més racionals que permetin cobrir les necessitats
socials i personals. El temps també és una mesura de llibertat, equitat i benestar.
I si parlem de llibertat cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el seu
cos i el dret a una maternitat lliure i segura. Això vol dir per exemple garantir el dret
d’avortar a qualsevol del país i vetllar també perquè les dones joves a partir de 16 anys
ho puguin fer lliurement i de manera segura i legal.
Finalment, no podem oblidar que estem immersos en una cultura heteropatriarcal que
massa sovint es tradueix en actes de violències masclistes. I ho diem en plural perquè
la violència sexual, la violència econòmica, la violència simbòlica, la violència
institucional i la violència vicària són diferents expressions de la violència masclista,
que pateixen les dones pel simple fet de ser-ho. Les hem de combatre-les fins a
erradicar-les.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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Per continuar contribuint a una societat més justa i igualitària de dones i homes lliures
avui i cada dia de l’any.
Vista la moció presentada pel GPM d’ERC, de data 25 de febrer de 2022, el Ple de
l’Ajuntament, per assentiment dels disset membres presents, acorda:
Primer. Posar totes les eines de què disposa l’ajuntament al servei de la defensa dels
drets de les dones i lluitar activament contra qualsevol expressió de desigualtat,
discriminació i violència, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del
municipi.
Segon. Aplicar la perspectiva de gènere en totes les actuacions de l’Ajuntament.
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Tercer. Continuar treballant per l'erradicació de la discriminació i l’assetjament sexual
en qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci amb la
creació de Plans d’Igualtat i Protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament, en
compliment de les lleis catalana i espanyola de d’igualtat efectiva
Quart. Col·laborar amb les empreses del municipi en l’elaboració de plans d’igualtat
que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra enganxós, la
paritat de dones i homes als càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria
d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral.
Cinquè. Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit,
implementar polítiques que ajudin a reduir els casos de pobresa energètica que, de
manera molt majoritària, afecten dones grans que viuen soles.
Sisè. Promoure Pactes del Temps en l’àmbit municipal per avançar en el dret a tenir
temps i per aconseguir que l’any 2025 els horaris de Catalunya s’hagin equiparat als
dels països europeus i siguin més racionals i saludables.
Setè. Regular l’aplicació/Valorar la possibilitat d’aplicar un permís menstrual per a les
dones i les persones menstruants de l’Administració local.
Vuitè. Impulsar la declaració de Malgrat de Mar com a municipi feminista i adherir-se
al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes.
Novè. Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents
països del món i convocades a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista.
Desè. Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes
del municipi, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a la Conselleria d’Igualtat i
Feminismes i a les entitats municipalistes.
13. - Moció presentada pel GPM d'ERC proposada pel Jovent Republicà per a la
inclusió de la perspectiva de gènere en l'Urbanisme de Malgrat de Mar, exp.
A1302022000002.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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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=20220310&punto=13
Exposició de motius:
La violència de gènere és una realitat persistent i cruenta que es manifesta de formes
molt diverses. Si bé és cert que les dimensions més visibilitzades són la física i la
psicològica, també l’espai i l’entorn en el qual vivim exerceixen opressió envers les
dones. És per això que cal pensar en un espai públic que contribueixi a la resolució
dels conflictes potencials o existents al territori.
Per donar una resposta adequada a les noves demandes d’una societat que cada
vegada exigeix més respecte pels diferents col·lectius que la integren i alhora un
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major respecte per l’entorn, l’urbanisme ha d’assumir com a propis els nous rols
d’integració social, justícia distributiva i respecte mediambiental. Per incorporar
aquests nous rols cal cercar noves metodologies i educar noves sensibilitats que ens
permetin elaborar models per bastir les ciutats del futur, compromeses a adquirir la
perspectiva de gènere en totes les seves actuacions polítiques.
La perspectiva de gènere aporta a l’urbanisme un canvi d’enfocament necessari que
s’allunya de la suposada neutralitat d’aquesta disciplina. No podem parlar només
d’habitants o ciutadania, sinó que ens cal reconèixer que, a la nostra societat, homes
i dones tenen pautes de comportament diferenciades en la utilització de l’espai, en les
tasques que realitzen, en la forma d’organitzar-se i en l’assumpció de les diferents
responsabilitats socials.
Per aconseguir la incorporació d’aquesta perspectiva de gènere a l’urbanisme, cal
posar en valor temes com la seguretat i la sensació de comoditat de les dones en
l’espai públic. Un espai es percep com a segur quan compleix els principis de bona
visibilitat, bona il·luminació, concurrència de persones, control informal i oportunitat
de demanar ajuda.
Actualment a Malgrat de Mar trobem llocs que no compleixen aquests principis. A tall
d’exemple, espais com la Pl. Marià Cubí i el seu entorn, els carrers dels voltants del
Parc del Castell o el Passatge dels Arcs provoquen una percepció d’inseguretat i
vulnerabilitat.

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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Sabem que fa temps, mitjançant les queixes i les observacions dels i, sobretot, les
joves malgratenques, en aquests i altres punts es concentren freqüentment grups de
persones que mantenen uns comportaments i comentaris sexistes, incomodant i
generant inseguretat en la població. Les mancances lumíniques, i la dificultat de
reconeixement dels individus que se’n deriva, és un dels principals factors que
possibiliten l’existència d’espais on les dones pateixen vulnerabilitat per la qüestió
urbanística.
Per tot això, és necessari reforçar una visió de gènere a l’enfocament de l’urbanisme
a Malgrat de Mar. Planificar i dissenyar el poble des de la diversitat és un repte que
cal afrontar, ja que suposarà una millora evident en les condicions de vida dels
malgratencs i les malgratenques.
Vista la moció presentada pel GPM d’ERC vehiculant la iniciativa del Jovent
Republicà, de data 25 de febrer de 2022, el Ple de l’Ajuntament, per assentiment
dels disset membres presents, acorda:
Primer. Vincular el disseny urbà a la lluita contra la violència masclista per evitar
entorns que provoquin inseguretat i incomoditat per a les dones, de manera que es
garanteixin la visibilitat, la seva correcta il·luminació i l’alternativa de recorreguts.
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Segon. Elaborar un mapa i auditoria, juntament amb entitats del municipi, dels punts
conflictius en matèria de gènere en l’urbanisme de la ciutat.
Tercer. A partir del mapa esmentat, adoptar les mesures pertinents amb la major
immediatesa possible per pal·liar-ne les conseqüències, prioritzant aquelles que
millorin la seguretat i la sensació de comoditat de les dones en l’espai públic.
Quart. Incloure la perspectiva de gènere i el principi d’accessibilitat universal en tots
els projectes urbanístics, incorporant el corresponent informe per tal d’avaluar-ne
l’impacte.
Cinquè. Fer arribar aquests acords a les entitats i associacions del municipi i fer-ne
difusió als mitjans de comunicació de titularitat municipal.
14. - Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 294/2022 a la 569/2022.
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=20220310&punto=14
15. - 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=20220310&punto=15
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La Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.

Sònia Viñolas Mollfulleda
Alcaldessa

Emili Tapias Sola
Secretari General

