ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA PLE

Àrea de Serveis Generals

PLE2022000004

Codi Segur de Verificació: b2dc52de-1968-4699-897f-20ecedf7ac71
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081108_2022_7107549
Data d'impressió: 08/06/2022 15:45:30
Pàgina 1 de 23

SIGNATURES

Ìb2dc52de-1968-4699-897f-20ecedf7ac71xÎ

DOCUMENT

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

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Data: 7 d´abril de 2022
Caràcter: ordinària
Horari: de 19.00 a 20.50 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hi assisteixen
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda
Sr. Sergio Ortín Lacoma
Sra. Isabel Ortiz Vera
Sr. Sergio Cardona Garro
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 Giménez
GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD
MUNICIPAL (ERC-AM)
Sr. Ramir Roger Artigas
Sra. Maria Ester Martínez Tarrés
Sr. Joaquim Albert Roig
GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA – MALGRAT ENS MOU (JXCAT
MEM)

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

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 el Sr. Emili Tapias Sola, que dóna fe de l’acte,
l’interventor el Sr. Ramon Boada i Oliveras i el Director General el Sr. Víctor Martínez
del Rey.
Excusen la seva assistència, la Sra. Cinzia Valbonesi Prieto i el Sr. Carles Jiménez
Martínez.
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Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, es procedeix a conèixer dels
assumptes inclosos en el següent,
Ordre del dia
1)

PART RESOLUTIVA

1.- Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data
10 de març de 2022.
Dictàmens
2.- Aprovar provisionalment la “Modificació puntual del POUM per qualificar
d’equipament d’allotjament dotacional la parcel·la municipal situada al carrer Roger de
Flor cantonada amb avinguda Verge de Montserrat”, exp. G2102021000005.
3.- Aprovar inicialment la “Modificació puntual del POUM per alteració de les tipologies
d’usos admesos en les qualificacions de la zona industrial del polígon de Can Patalina
i del sector “Zona Industrial Nord” (PP8), exp. G2102022000003.
4.- Aprovar inicialment les bases Generals de les subvencions que atorga l'Ajuntament
i el seu annex, referent a les específiques de les Àrees de Serveis Personals i Qualitat
de vida, respectivament, exp. B2202022000003.
5.- Aprovar inicialment les bases reguladores per la concessió d’ajuts en forma de
beques individuals al transport públic als joves que cursen ensenyaments d’educació
post obligatòria, exp. B2202022000002.
6.- Sol·licitar la condició de municipi turístic per a Malgrat de Mar, als efectes d’horaris
comercials, exp. P2102022000001.
7.- Informar favorablement a la sol·licitud de l’Associació de Taxistes de Malgrat de
Mar d’increment de tarifes, exp. B1132022000001.
2)

PART DELIBERATIVA I DE CONTROL

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

Control i seguiment del govern municipal
8.- Moció presentada pel GPM JuntsxCat Malgrat ens Mou relativa a refermar el
compromís de l’Ajuntament de Malgrat envers la llengua catalana com a element clau
de la identitat catalana i per a la cohesió social de la població, exp. A1302022000003.
9.- Moció presentada pels GPM's d'ERC i CUP relativa a donar suport al dret
d'autodeterminació del poble Sahrauí, exp. A1302022000004.
10.- Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 570/2022 a la 1000/2022.
11.- Precs i preguntes
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Desenvolupament de la sessió
http://videoacta.ajmalgrat.cat/?pleno=20220407
1. - Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de
data 10 de març 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=20220407&punto=1
La presidenta obre la sessió i pregunta si algun membre del Ple de l’Ajuntament ha de
formular alguna observació al contingut de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia
10 de març d'enguany, la còpia de la qual s'ha distribuït juntament amb la
convocatòria.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels quinze membres assistents, aproven
l’Acta de la sessió anterior, de 10.03.2022.
2. - Aprovar provisionalment la “Modificació puntual del POUM per qualificar
d’equipament d’allotjament dotacional la parcel·la municipal situada al carrer
Roger de Flor cantonada amb avinguda Verge de Montserrat”, exp.
G2102021000005.
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=20220407&punto=2
Antecedents

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

1. En data 20-1-2022, el Ple de l’Ajuntament va acordar aprovar inicialment la
“Modificació puntual del POUM per qualificar d’equipament d’allotjament dotacional
la parcel·la municipal situada al c/ Roger de Flor cantonada amb avda. Verge de
Montserrat”.
2. En dates 1 i 2 de febrer de 2022 es va sol·licitar informe a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona i a l’Agència d’Habitatge de Catalunya d’aquesta
modificació de planejament.
3. Aquest acord ha estat publicat en la seu electrònica de l’Ajuntament pel termini
d’un mes, el diari el Punt de 4-2-2022, el BOP de 9 de febrer de 2022.
4. En data 16-2-202, la Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona ha contestat la petició d’informe.
5. En data 7-3-2022, el Subdirector General d’Arquitectura i Habitatge de la
Secretaria d’Habitatge i Inclusió social del Departament de Drets Socials ha
contestat la petició d’informe.
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6. Segons el certificat del secretari de data 14-3-2022, no s’ha presentat cap
al·legació durant el tràmit d’informació pública.
Consideracions jurídiques
En data 22-3-2022, la Cap de la Unitat Administrativa de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat ha emès l’informe següent:
“1. Normativa aplicable
-

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (TRLUC)
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
(RLU)
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques (LPACAP)
Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, aprovat per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona el 13-7-2005, i publicat al DOGC del 21-10-2005 (POUM)

2. Informes rebuts.
La Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona ha manifestat que no
s’elevarà l’expedient a l’esmentada Comissió i que es valorarà quan l’Ajuntament trameti
l’expedient per l’aprovació definitiva.
El Subdirector General d’Arquitectura i Habitatge de la Secretaria d’Habitatge i Inclusió social
del Departament de Drets Socials ha manifestat que l’informe del departament competent en
matèria d’habitatge ja no és preceptiu en el planejament que afecta l’ús residencial però ofereix
suport i assessorament en matèria de planificació d’habitatge en el planejament urbanístic.
3.

Procediment a seguir:

D’acord amb el que disposa l’art. 96 del TRLUC, la modificació de qualsevol dels elements
d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen
la formació.

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

L’art. 85 del TRLUC estableix que l’aprovació provisional de la modificació del pla d'ordenació
urbanística municipal pertoca a l’Ajuntament corresponent.
Segons l’art. 80 del TRLUC, l’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme,
que s’haurà de pronunciar en el termini de 4 mesos, i si no es produïrà el silenc i administratiu
positiu (art. 91 TRLUC).
De conformitat amb el que disposa l'article 2 de l'Ordre PTO/343/2005 de 27-7-2005, per la qual
s'estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic de les normes
urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de
Catalunya competents per a la seva aprovació, relatiu a la documentació que s'ha de lliurar als
òrgans de la Generalitat de Catalunya per a l'aprovació definitiva de les figures de planejament
urbanístic general o derivat, ha d'incorporar, a més de l'expedient complet en format paper, el
text de les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació en suport informàtic.
4.

Competència i quòrum:

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA PLE

Àrea de Serveis Generals

PLE2022000004

Codi Segur de Verificació: b2dc52de-1968-4699-897f-20ecedf7ac71
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081108_2022_7107549
Data d'impressió: 08/06/2022 15:45:30
Pàgina 5 de 23

SIGNATURES

Ìb2dc52de-1968-4699-897f-20ecedf7ac71xÎ

DOCUMENT

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

D'acord amb l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, modificat
per la Llei 11/1999, (LRBRL) serà competència del Ple l'aprovació provisional del planejament
general.
De conformitat amb l'art. 47.2.ll) de la LRBRL, els acords que correspongui adoptar a la
corporació en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la legislació
urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres
de la Corporació, és a dir, 9 vots favorables a la proposta d'acord, donat que el número l egal de
membres de la Corporació és de 17.”

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 31 de març de 2022.
Vista la proposta de Resolució, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
quinze membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la “Modificació puntual del POUM per qualificar
d’equipament d’allotjament dotacional la parcel·la municipal situada al c/ Roger de Flor
cantonada amb avda. Verge de Montserrat”.
Segon. Trametre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona,
la modificació esmentada i una còpia de l'expedient administratiu i del document
urbanístic, als efectes de la seva aprovació definitiva i publicació, de conformitat amb allò
que disposa l'art. 80 del TRLUC.
Tercer. Facultar a la Sra. Alcaldessa per l'execució d'aquests acords.
3. - Aprovar inicialment la “Modificació puntual del POUM per alteració de les
tipologies d’usos admesos en les qualificacions de la zona industrial del polígon
de Can Patalina i del sector “Zona Industrial Nord” (PP8), exp. G2102022000003.
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=20220407&punto=3

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

Antecedents
En data 24-3-2022, la Sra. Nuria Díez en representació de PAU CD, SLP, ha presentat
el document de “Modificació puntual del POUM per alteració de les tipologies d’usos
admesos en les qualificacions de la zona industrial del polígon de Can Patalina i del
sector “Zona Industrial Nord” (PP8)” que li ha estat encarregada per aquest
Ajuntament.
Consideracions jurídiques
En data 24-3-2022, l’arquitecte municipal ha emès informe que en la seva part
essencial diu:
“1. Es presenta el document per a l’aprovació inicial en format digital amb data març de 2022 i
signat per l’arquitecta Núria Díez Martínez.
2. Consta de:
- Memòria de la informació
- Memòria de l’ordenació
5
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Normativa urbanística proposada amb indicació dels canvis
Normativa urbanística proposada

Consideracions
1. L’àmbit de la modificació abasta el polígon industrial de Can Patalina ja consolidat, el polígon
d’actuació per a ús industrial “Costa Brava” (PA14) i el sector de sòl urbanitzable deli mitat per a
usos industrials i terciaris “Zona industrial Nord” (PP8).
2. L’objecte de la modificació proposada és el d’ampliar el ventall d’usos admesos,
principalment pel què fa al sector terciari, per tal que els polígons no esdevinguin especialitzats
exclusivament en l’àmbit industrial, i d’aquesta manera, respecte de Can Patalina donar sortida
a usos terciaris que el planejament no s’havia plantejat i pels quals hi ha demanda, i respecte
del sector PP8, facilitar el seu desenvolupament.
3. L’agenda del POUM de Malgrat de Mar considerava que el desenvolupament del PP8
s’havia d’iniciar amb els treballs previs de gestió dins el primer trienni posterior a l’aprovació del
POUM. Aquestes previsions han quedat totalment superades, i passats 16 anys, el sector tot i
la modificació puntual del POUM de l’any 2009, no s’ha desenvolupat.
L’Ajuntament considera oportú realitzar aquesta modificació puntual, que ha de facilitar la
implantació de noves activitats terciàries a la zona industrial de Can Patalina i del s ector
urbanitzable PP8, aprofitant la conjuntura econòmica del moment, d’un cert creixement.
4. Aquesta proposta de modificació no suposa cap canvi de la classificació del sòl, de
l’edificabilitat, de l’índex d’ocupació en planta, ni de les alçades, solam ent afecta als usos
possibles o al seu percentatge respecte del total en l’àmbit del PP8. Això fa que aquesta
proposta no alteri la configuració de la implantació actual a la ciutat.
5. El document adequa la normativa urbanística a les determinacions del planejament sectorial
en matèria d’equipaments comercials (Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels
equipaments comercials).
6. Es modifiquen els articles de la normativa urbanística següents:
162, 164, 179, 263, 264, 265, 269, 270, 273, 278, 282
i s’inclouen dues disposicions addicionals.
7. La justificació de l’interès públic queda reflectida en el document. Es tracta d’una iniciativa
del propi ajuntament que pretén possibilitar l’execució del planejament per la via de
l’aprofitament total dels sòls urbans que abasta i la del sector de sòl urbanitzable PP8.
7. En el sector PP8 la modificació incrementa el percentatge màxim de sostre per a usos
terciaris que passa del 20% al 50%.

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

8. En els sòls urbans la modificació contempla:
-

La possibilitat d’implantació de mitjans establiments comercials i grans establiments
comercials fora de la TUC en els supòsits en que així ho permet la normativa sectorial.
Aquesta possibilitat queda exclusivament restringida per raó dels condicionants a les
parcel·les que s’indica en el dibuix.

-

S’inclouen els usos esportius com a usos compatibles amb les qualificacions de zona
industrial.

DOCUMENT
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Parcel·les de Can Patalina susceptibles d’usos comercials
9. D’acord amb la disposició addicional 8a.6.e de la llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació
de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, es pot determinar que les modificacions dels plans
urbanístics que no constitueixen variacions fonamentals de llurs estratègies, directrius i
propostes o llur cronologia i que no produeixen diferències en els efectes previstos o en la zona
d’influència no tenen efectes significatius sobre el medi ambient, en quin cas no han d’ésser
objecte d’avaluació ambiental estratègica.
A aquests efectes considero que la modificació que es proposa, que no suposa cap canvi de la
classificació del sòl, de l’edificabilitat, de l’índex d’ocupació en planta, ni de les alçades, i que
solament afecta als usos possibles o al seu percentatge respecte del total en l’àmbit del PP8 no
ha d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica. Tot i això, procedirà que es sol·liciti
informe a l’òrgan ambiental.

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

Conclusions
Informo favorablement la Modificació puntual del POUM de Malgrat de Mar per alteració de les
tipologies d’usos admesos en les qualificacions de zona industrial del polígon Can Patalina i del
sector “Zona industrial Nord” (PP8), promoguda per l’Ajuntament de Malgrat de Mar, d’acord
amb el document urbanístic de data març de 2022 signat per l’arquitecta Núria Díez Martínez, i
considero que procedeix acordar l’aprovació inicial de la mateixa.”

En data 24-3-2022, la Cap de la Unitat Administrativa de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat, ha emès informe que en la seva part essencial diu:
“1. Normativa aplicable
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (TRLUC)
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
(RLU)
Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.
Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de Plans i Programes, en tot allò que no
s’oposi a la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental.
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Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l’impuls de l’activitat econòmica.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques

2. Anàlisis de la proposta:
a) Objecte:
Aquesta Modificació del POUM té per objecte l’alteració de les tipologies d’usos admeses en
les qualificacions de zona industrial del polígon Can Patalina i del sector de sòl urbanitzable
“Zona Industrial Nord” (PP8), per tal de facilitar el desenvolupament del sector. L’interès públic
que justifica la modificació del planejament és ampliar el repertori d’usos admesos per tal de
facilitar el desenvolupament dels polígons i sectors, i la nova implantació d’activitats en sòl urbà
de Can Patalina.
La proposta de la Modificació es concreta en la modificació de diferents preceptes de la
normativa urbanística del POUM vigent per tal de:
Permetre que el planejament derivat permeti incrementar el sostre destinat a activitats
terciàries fins a un màxim del 50% del sostre total del sector de sòl urbanitzable PP8.
Ajustar les definicions del diferents tipus de comerç al que estableix la Llei 1/2009,
d’ordenació dels equipaments comercials.
Modificar el quadre de l’art. 282 relatiu al grau de permissibilitat dels diferents usos en cada
zona.
b) Documentació:
L’art. 59.1 del TRLU preveu la documentació que haurà d’integrar un pla d’ordenació
urbanística i l’art. 118.4 RLU, estableix que “Les modificacions dels plans urbanístics han
d’estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la
modificació. En tot cas, han d’incorporar l’informe ambiental corresponent les modificacions de
plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna
repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada,
en els casos que així ho estableixi la legislació vigent.”

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

La Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica, estableix les regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei
de l’Estat 21/2013. En l’apartat 6 disposa:
“6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les
regles següents
c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes significatius
que produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en el
planejament urbanístic general:
(...)
Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la lletra a
que es refereixen només a sòl urbà.”
e) L’òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el medi ambient
les modificacions dels plans urbanístics que no constitueixen variacions fonamentals de llurs
estratègies, directrius i propostes o llur cronologia i que no produeixen diferències en els
efectes previstos o en la zona d’influència. Per a obtenir aquesta declaració, el promotor, en la
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fase preliminar de l’elaboració de la modificació, ha de presentar una sol·licitud en què jus tifiqui
les circumstàncies descrites. El termini per a adoptar i notificar la declaració és d’un mes des de
la presentació de la sol·licitud. La manca de resolució expressa té efectes desestimatoris.”
Aquesta modificació de planejament urbanístic afecta a sòl urbà i sòl urbanitzable. Pel que fa al
sòl urbà no està inclòs en l’apartat quart de la lletra a) (modificacions dels plans urbanístics que
estableixin el marc per a la futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació
d’impacte ambiental o que puguin tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000
en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en altres espais del Pla d’espais d’interès
natural). Tampoc no és cap supòsit dels previstos a l’art. 7 de la Llei 6/2009, d’avaluació
ambiental de plans i programes. Per aquest motiu no ha d’ésser objecte d’avaluació ambiental
estratègica.
En l’informe de l’arquitecte municipal es justifica que la modificació proposada no suposa cap
canvi en classificació de sòl, ni edificabilitat, ni índex d’ocupació en planta, ni alçades, i que
solament afecta als usos possibles o al seu percentatge per la qual cosa, no ha de ser objecte
d’avaluació ambiental estratègica.
D’acord amb el precepte abans esmentat, procedirà sol·licitar a l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental la declaració de no existència d’efectes significatius d’aquesta modificació
de planejament i que, per tant, no s’ha de fer avaluació ambiental estratègica.
La Modificació consta de document urbanístic que inclou la memòria de la informació, de
l’ordenació, normativa urbanística proposada. La documentació es considera suficient atenent
l’abast i objectiu de la modificació.
En el document consta la identitat i titulació del professional que l’ha redactat, d’acord amb el
que exigeix la Disposició Addicional 13ª del TRLUC.
c) Procediment:
L’article 96 del TRLUC preveu que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formac ió.

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

El procediment a seguir per la tramitació d’aquesta modificació del POUM serà el previst a l’art.
85, 98 TRLU, i 23 del RLU, i comprèn
1.

Acord d’aprovació inicial de la Modificació del POUM per l’Ajuntament de Malgrat de Mar,
com administració urbanística actuant.

2.

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

3.

Petició d’informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals
l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi una de més llarg
(art. 85.5 TRLUC). Caldrà demanar informe a:
Direcció General de Comerç
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental

4. Concessió d'audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb el del
municipi que és objecte del pla (art. 85.7 TRLU). A l’art. 117.3 RLU es preveu que en les
modificacions puntuals, es concedirà el tràmit d’audiència als ajuntaments el terme
municipal dels quals confini amb l’àmbit de la modificació. Considerant que aquesta
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modificació abasta el polígon de sòl urbanitzable PP8 que limita amb l’Ajuntament de
Palafolls, procedirà atorgar tràmit d’audiència a aquest Ajuntament.
5. Aprovació provisional: un cop acabat el termini d’informació pública es procedirà a l’estudi i
resolució de les al·legacions que s’hagin presentat i dels informes rebuts, i l’Ajuntament
resoldrà sobre l’aprovació provisional del document, confirmant o introduint les esmenes que
siguin procedents.
6. Aprovació definitiva: La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona és l’òrgan competent
per adoptar l’acord d’aprovació definitiva (art. 80.a TRLUC). La resolució definitiva ha de ser
notificada en el termini de quatre mesos des de la recepció de l’expedient complet per
l’òrgan competent per l’aprovació definitiva (art. 91.1). En cas contrari, l’efecte del silenci
administratiu és positiu.
d) Competència i quòrum:
D'acord amb l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, modificat
per la Llei 11/1999, (LRBRL) serà competència del Ple l'aprovació inicial del planejament
general.
De conformitat amb l'art. 47.2.ll) de la LRBRL, els acords que correspongui adoptar a la
corporació en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la legislació
urbanística, requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de
la Corporació, és a dir, 9 vots favorables a la proposta d'acord, donat que el número legal de
membres de la Corporació és de 17.”

A l’expedient consta la nota de conformitat del Secrtari a l’informe jurídic anterior.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 31 de març de 2022.
Vista la proposta de Resolució, el Ple de l’Ajuntament, per catorze vots a favor
(corresponents al PSC, JxCat MeM, JxMalgrat i ERC), i una abstenció
(corresponent a la CUP), acorda:

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

Primer. Aprovar inicialment la “Modificació puntual del POUM per alteració de les
tipologies d’usos admesos en les qualificacions de la zona industrial del polígon de
Can Patalina i del sector “Zona Industrial Nord” (PP8)” redactat per l’arquitecta Sra.
Núria Díez Martínez.
Segon. Sotmetre a informació pública durant un termini d’un mes aquesta Modificació
del POUM mitjançant la inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, diari El
Punt, tauler d’edictes de la seu electrònica municipal, per tal de que es puguin
formular les al·legacions que es considerin oportunes. El termini serà comptador des
de la darrera publicació. El document es podrà consultar a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (c/ Carme, núm. 30) en horari de 9 h a 14.30 h i a la seu electrònica municipal
(www.ajmalgrat.cat)
Tercer. Sol·licitar informe a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de
Catalunya, i a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental la declaració de no
existència d’efectes significatius d’aquesta modificació de planejament i que, per tant,
no s’ha de fer avaluació ambiental estratègica.
Quart. Promoure la màxima difusió del document a través dels mitjans de comunicació
local.
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Cinquè. Notificar aquest acord a l’Ajuntaments de Palafolls.
Sisè. Comunicar aquest acord a l’equip redactor
Setè. Facultar a la Sra. Alcaldessa per l’execució d’aquests acords.
4. - Aprovar inicialment les Bases Generals de les subvencions que atorga
l'Ajuntament i el seu annex, referent a les específiques de les Àrees de Serveis
Personals i Qualitat de vida, respectivament, exp. B2202022000003.
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=20220407&punto=4
Antecedents
Les subvencions són una part important de l'activitat que duu a terme l’ens local, amb
l'objectiu de donar resposta a les diferents demandes socials i econòmiques de les
entitats i ciutadans, dotant en aquest sentit de diferents consignació pressupostàries
per realitzar activitats orientades a aquestes demandes.
Malgrat de Mar és un municipi dinàmic, ric en iniciatives impulsades pels seus veïns.
L'Ajuntament resta obligat a fomentar i ajudar en la consolidació d'aquestes iniciatives i
activitats que recerquen afavorir la cohesió social, la convivència ciutadana, millorar la
qualitat de vida, la promoció d’un territori sostenible i un desenvolupament econòmic
equilibrat.

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

Les Bases reguladores de les subvencions que atorga l’Ajuntament pretén garantir el
mínim de suficiència en matèria de recursos econòmics, objectius contemplats en el
Pla Estratègic de Subvencions Municipal de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, aprovat
per decret de l’alcaldia 756/2020, de 25 de març.
Aquestes Bases, donen compliment als principis d’actuació pública i administrativa en
el foment de les activitats definides en el Pla Estratègic de subvencions 2020-2022, pel
que fa a les subvencions de concurrència competitiva. La subvenció té naturalesa de
dret públic i, per tant, és subjecta al dret administratiu, el qual obliga a respectar totes
les normes de rang legal superior de Dret Administratiu, estableixen el conjunt de
condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació i
cobrament de les subvencions que atorgui l'Ajuntament de Malgrat de Mar, per
aquests exercici.
Recull un annex, corresponent a les especificitats de les subvencions de l’Àrea de
Serveis Personals i l’Àrea de Qualitat de Vida, respectivament, que juntament amb les
Bases Generals, seran objecte d’aprovació inicial i exposició al públic
Legislació
.- Articles considerats bàsics de la Llei 38/2003, general de subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006 (RDGS), de 21 de juliol.

11

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA PLE

Àrea de Serveis Generals

PLE2022000004

Codi Segur de Verificació: b2dc52de-1968-4699-897f-20ecedf7ac71
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081108_2022_7107549
Data d'impressió: 08/06/2022 15:45:30
Pàgina 12 de 23

SIGNATURES

Ìb2dc52de-1968-4699-897f-20ecedf7ac71xÎ

DOCUMENT

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

.- Articles 239 a 241 de la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (D.
Legislatiu 2/2003).
.- Articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, relatius a subvencions i en concret l’article 124
relatiu a les bases per l’atorgament de subvencions, relatiu a informació pública per un període
de vint dies hàbils.

Informe de Secretaria, de 10.03.2022
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 31 de març de 2022.
Vista la proposta de Resolució, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
quinze membres assistents, acorda:
Primer. Aprovar inicialment les Bases Generals reguladores de les subvencions
atorgades per l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
Així mateix, aprovar inicialment el seu annex, i que es corresponen a les especificitats
de l’Àrea de Serveis Personals i l’Àrea de Qualitat de Vida, respectivament
Segon. Exposar l’expedient al públic durant un període de vint dies hàbils en el BOPB,
en el DOGC, la web municipal i en el taulell d’edictes, als efectes de possibles
presentacions d’al·legacions i suggeriments. Aquest període d’exposició al públic es
comptarà des de l’endemà de la publicació en el BOPB
Tercer. Comunicar els presents acords i trametre còpia de les esmentades bases a les
Àrees municipals, per tal que preparin les diferents Bases específiques per cadascuna
de les línies de concurrència competitiva definides en el Pla Estratègic de Subvencions
2020-2022. I perquè informin als beneficiaris de subvencions d’exercicis anteriors, que
puguin resultar afectades.
Quart. Determinar que si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment,
dins del període d’exposició pública, les Bases de referència esdevindran aprovades
definitivament de forma tàcita, sense necessitat de nou acord exprés.

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

5. - Aprovar inicialment les bases reguladores per la concessió d’ajuts en forma
de beques individuals al transport públic als joves que cursen ensenyaments
d’educació post obligatòria, exp. B2202022000002.
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=20220407&punto=5
La Regidoria de Joventut conscient de la dificultat dels joves estudiants per accedir als
estudis reglats no obligatoris i de la necessitat de disposar de recursos que els ajudin
en la seva trajectòria formativa, vol establir aquests ajuts per aquells joves que ho
necessitin. Aquestes beques tenen una voluntat transformadora per afavorir
l'apoderament de les persones joves en els processos de mobilitat.
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El context actual de crisi econòmica i social està tenint importants conseqüències en el
benestar de les persones i l'activitat econòmica, posant en perill l'accés als joves a
recursos formatius reglats.
El Pla Local de Joventut, aprovat pel Ple, en sessió d'11 d'abril de 2019, determina set
àmbits d'actuació un d'ells el de cohesió social i aquest àmbit té com a prioritat atendre
als joves amb dificultats socioeconòmiques, i promoure una mobilitat sostenible a joves
que pateixen vulnerabilitat.
Aquestes subvencions s'emmarquen en el PAM Pla d'Actuació Municipal en la línia
d'actuació 2.2. Fomentar una joventut cohesionada i participativa a través de
l'educació, la cultura i el lleure. Dins d'aquesta línia l'especifica de subvencions per a
l'impuls de la mobilitat sostenible per a joves estudiants.
Legislació aplicable
-Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
-Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD. 887/2006, de 21 de juliol.
-Articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
-La llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.
-Llei de polítiques de Joventut 33/2010 de l’1 d’octubre
-Llei 14/2010 del 27 de maig dels drets i de les oportunitats de la Infància i Adolescència, en el
seu capítol V. Educació
- Bases generals reguladores de les subvencions atorgables per l’Ajuntament de Malgrat de
Mar pel 2021 aprovades definitivament i publicades íntegrament en el DOC amb data 27 d’abril
de 2021.
- Arts. 30 i ss. de les Bases d’execució del pressupost municipal 2020
- El 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.
- El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora d’hisendes locals.

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

- El 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.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.

La concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de
conformitat amb l’art. 9 de les bases generals de subvencions de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar i allò previst a l’article 22 de la llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions. Aquest darrer precepte preveu que, excepcionalment,
sempre ho contemplin les bases reguladores, l’òrgan competent procedirà al
prorrateig, entre els beneficiaris, de l’import global màxim destinat a les subvencions.
El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases
serà el de concurrència competitiva, tal i com estableix l’art. 7 del Pla Estratègic de
Subvencions 2020-2022.
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Les presents bases reguladores, juntament amb les previsions d’aplicació supletòria
contingudes a les Bases generals, s’ajusten a allò previst a l’art. 17.3 de la Llei
38/2003.
Les bases han de ser objecte d’informació pública, de conformitat amb l’art. 124.2 del
ROAS, per un mínim de 20 dies i s’han de publicar al BOPB i al tauler d’anuncis de la
corporació. Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir al DOGC.
D’acord amb els arts. 20.8 i 23 de la Llei 38/2003 i l’art. 11 de les bases generals de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, per donar compliment al principi de publicitat que ha
de regir el procés, la convocatòria ha de ser objecte, de la corresponent publicitat via la
BDNS, a la que s’haurà d’enviar les dades estructurades de la convocatòria, el text
complet i l’extracte de la mateixa que serà publicat al BOPB.
Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 31 de març de 2022.
Vista la proposta de Resolució, el Ple de l’Ajuntament, per catorze vots a favor
(corresponents al PSC, JxCat MeM, JxMalgrat i ERC), i una abstenció
(corresponent a la CUP),
Acorda:
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores per la concessió d’ajuts en forma
de beques individuals al transport públic als joves que cursen ensenyaments
d’educació post obligatòria.
Segon.- Exposar l’expedient al públic durant un període de vint dies hàbils en el
BOPB, en el DOGC, la web municipal i en el taulell d’edictes, als efectes de possibles
presentacions d’al·legacions i suggeriments. Aquest període d’exposició al públic es
comptarà des de l’endemà de la publicació en el BOPB.
Tercer.- Determinar que si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment,
dins del període d’exposició pública, les Bases de referència esdevindran aprovades
definitivament de forma tàcita, sense necessitat de nou acord exprés.
Quart.- Notificar aquests acords a les Àrees de Qualitat de Vida i Serveis Econòmics.

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

6. - Sol·licitar la condició de municipi turístic per a Malgrat de Mar, als efectes
d’horaris comercials, exp. P2102022000001.
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=20220407&punto=6
Antecedents
En data 6 de juny de 1996, el Director General de Comerç va dictar resolució per la
que es qualificava el municipi de Malgrat de Mar com a zona turística a efectes
d’horaris comercials pel període comprès entre el Diumenge de Rams i el primer
diumenge de novembre, d’acord amb la sol·licitud formulada per l’Ajuntament.

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA PLE

Àrea de Serveis Generals

PLE2022000004

Codi Segur de Verificació: b2dc52de-1968-4699-897f-20ecedf7ac71
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081108_2022_7107549
Data d'impressió: 08/06/2022 15:45:30
Pàgina 15 de 23

SIGNATURES

Ìb2dc52de-1968-4699-897f-20ecedf7ac71xÎ

DOCUMENT

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

En data 27 de maig de 1999, el Director General de Comerç va dictar resolució per la
que d’acord amb la sol·licitud de l’Ajuntament de Malgrat de Mar s’ampliava a tot l’any
el període inicialment autoritzat.
En data 29 de maig de 2006, el Director General de Comerç va dictar resolució per la
que d’acord amb la sol·licitud de l’Ajuntament de Malgrat de Mar es reduïa el període
autoritzat de tot l’any novament al període comprès entre Diumenge de Rams i el
primer diumenge de novembre en la franja horària compresa entre les 7’00H i les 22h.
En data 14 de setembre de 2007, la Direcció General de Comerç va dictar resolució
per la que, es modificava el període de qualificació del municipi de Malgrat de Mar com
a zona turística a efectes d’horaris comercials, per els següents períodes i franges
horàries d’obertura comercial: de 7 a 22h de Diumenge de Rams a 31 de maig, de l’1
d’octubre al primer diumenge de novembre, i de Sant Esteve a Reis; i de 7 a 23h de l’1
de juny al 30 de setembre.
En data 10 de novembre de 2011, la Direcció General de Comerç va dictar resolució
per la que s’ampliava la qualificació del municipi de Malgrat de Mar, com a zona
turística a efectes d’horaris comercials, a tot l’any en una franja horària d’obertura
comercial compresa entre les 7’00h i les 23’00h, sense que en la mateixa s'hi establís
cap termini de vigència de l'excepció aprovada.
Després de successives pròrrogues, l’ajuntament de Malgrat de Mar, adequa les seves
peticions a la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires; tenint com a data
de finalització de la qualificació de municipi turístic als efectes dels horaris comercials,
el passat 3 d’agost de 2021.
En data 24 de setembre de 2021, l’ajuntament de Malgrat de Mar va presentar a la
Direcció General de Comerç una sol·licitud de pròrroga de qualificació de municipi
turístic als efectes d’horaris comercials, fora de termini, essent denegada per la
Direcció General de Comerç en data 24 de novembre de 2021, pel que regula la
Disposició transitòria primera de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
(DOGC núm. 7426, de 3.08.2017) sobre excepcions en horaris comercials dels
municipis turístics que estableix que les qualificacions de municipis turístics als efectes
dels horaris comercials que són vigents en el moment d’entrada en vigor d’aquesta
Llei, s’extingeixen en el termini fixat per la resolució per la qual s’aprova l’excepció.

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

Normativa aplicable
-

Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

Consideracions
Vist l’informe emès per l’Aux. Tècnic del departament, de data 11 de març, que
literalment diu:
Consideracions Tècniques
Malgrat de Mar és una destinació turística madura, ja que des dels inicis de
l’activitat turística al nostre país, els passats anys 60, aquesta es desenvolupa
15
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de manera interrompuda al nostre municipi. El turisme és motor econòmic de la
nostra població, fomentant l’ocupació de multitud de malgratenques i
malgratencs.
Lligat a l’àmbit del turisme, el teixit comercial necessita adequar la seva
activitat, i de retruc també els seus horaris, a les necessitats dels turistes i
visitants de la nostra població. L’activitat turística du implícita la necessitat de
donar servei en franges horàries i dies fora de l’horari comercial habitual.
La gran quantitat d’establiments hotelers i de càmping, sumats a les segones
residències i els habitatges d’ús turístics, aporten una suma de persones que
en temporada alta pot arribar a un total 45.000, segons càlculs d’aquest
departament. Recordem que la població oficial de Malgrat de Mar segons
l’Institut Nacional d’Estadística, a data 1 de gener de 2021 era de 18.950
persones empadronades.
Tot i que la nostra localitat disposa d’una zona hotelera important, no podem
limitar l’activitat turística a aquesta única part, ja que la zona de càmpings es
troba just al costat oposat i ocupa fins i tot, una superfície més gran que no pas
la dels hotels. A banda d’aquestes dues zones més destacables, la resta del
poble acull altres establiments, segones residències i HUTS, essent impossible
de delimitar l’activitat turística a una zona concreta de la nostra població.
D’altra banda, el sector treballa fermament per una desestacionalització de la
seva activitat, tradicionalment centrada en la temporada d’estiu. Ja fa temps
que tenim empresaris que han trencat aquesta barrera estacional, sobretot a
nivell dels establiments de càmping si dels HUTS, i aporten riquesa al nostre
municipi durant els 365 dies de l’any. Aquest fet fa necessari adequar tots els
actors implicats en aquesta important activitat econòmica. És per això, que es
fa indispensable disposar de la condició de municipi turístic de Malgrat de Mar,
a efectes d’horaris comercials, per tal que el teixit comercial del municipi adeqüi
la seva oferta a la demanda existent.

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

Consideracions Jurídiques
Segons l’article 38.1.a de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires; es
poden acollir a la condició de municipi turístic aquells ajuntaments que compleixin el
següent requisit: “Si, per afluència estacional, la població del municipi equivalent a
temps complet anual (ETCA) és superior a la xifra oficial de població empadronada
segons l'Institut d'Estadística de Catalunya i si, a més, el nombre d'allotjaments turístics
i segones residències és superior al nombre d'habitatges de residència primària.”
De les dades que es desprenen de l’Institut d’Estadística de Catalunya, i que es poden
comprovar en el següent quadre, tot i la davallada del 2020 provocada per la situació
de pandèmia per la COVID-19, la població equivalent a temps complet anual (ETCA) és
superior a la xifra oficial de població empadronada.
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Pel que fa referència al nombre de finques, un cop consultat amb el departament de
Serveis Econòmics de l’ajuntament el padró de la taxa de recollida de residus urbans,
per tal de discriminar les dades existents entre la taxa de caràcter residencial i la taxa
que s’aplica als establiments d’allotjament (les dades necessàries per a l’elaboració
d’aquest padró s’extrauen de les llicències d’activitats atorgades per l’Ajuntament de
Malgrat de Mar); i un cop consultat el Padró Municipal d’habitants amb el departament
d’Estadística, el nombre d’habitatges que consten com a domicili de persones
empadronades; es constaten les següents dades:

Habitatges totals, segons padró taxa de recollida de residus d’ús residencial
Residències primàries segons Padró Municipal d’Habitants
Habitatges de 2ª residència

9.721
7.804
1.917

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

Allotjaments Turístics i 2es residències de Malgrat de Mar
Habitacions d’establiments hotelers

3.046

Unitats d’acampada

2.524

Apartaments Turístics

50

HUTS (habitatges d’ús turístic)

308

Habitatges de 2ª residència

1.917

Total

7.845

La totalitat d’allotjaments turístics i segones residències a la nostra població és superior
al nombre d'habitatges de residència primària, per un marge de 41 habitatges.
Així doncs, queda palès que les dues premisses necessàries per a poder sol·licitar la
condició de municipi turístic, es compleixen a Malgrat de Mar.

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 31 de març de 2022.
17

ÒRGAN

REFERÈNCIA

ACTA PLE

Àrea de Serveis Generals

PLE2022000004

Codi Segur de Verificació: b2dc52de-1968-4699-897f-20ecedf7ac71
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081108_2022_7107549
Data d'impressió: 08/06/2022 15:45:30
Pàgina 18 de 23

SIGNATURES

Ìb2dc52de-1968-4699-897f-20ecedf7ac71xÎ

DOCUMENT

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

Vista la proposta de Resolució, el Ple de l’Ajuntament, per catorze vots a favor
(corresponents al PSC, JxCat MeM, JxMalgrat i ERC), i una abstenció
(corresponent a la CUP), acorda:
Primer. Sol·licitar la condició de municipi turístic per a Malgrat de Mar, als efectes
d’horaris comercials, per a la totalitat de la població i amb vigència de tot l’any per a
una franja horària d’obertura comercial compresa entre les 07h00 i les 23h00. Aquesta
excepció tindrà un període de vigència de 4 anys, d’acord amb l’article 38.2 de la Llei
18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.
Segon. Notificar el present acord a la Direcció General de Comerç del departament
d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Notificar el present acord al departament d’activitats de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar als efectes oportuns.Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta
7. - Informar favorablement a la sol·licitud de l’Associació de Taxistes de Malgrat
de Mar d’increment de tarifes, exp. B1132022000001.
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=20220407&punto=7
Antecedents
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Antonio Valls Gea, en representació de
l’Associació de Taxis de Malgrat de Mar, registrada d’entrada a l’Ajuntament el dia 14
de gener de 2022 amb el número 857, en la que sol·liciten que el Ple d’aquesta
Corporació informi favorablement a l’augment de tarifes en un 2,8%, l’aplicació d’un
suplement de 4,30 euros en els serveis que comportin el transport de més de quatre
passatgers i la supressió dels conceptes sortida de parada, gossos i equipatge d’acord
amb allò que estableix el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel que s’estableix un
sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret
149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i
comunicats.

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

Consideracions tècniques i jurídiques
En data 9 de març de 2022, l’interventor de l’Ajuntament ha emès informe que
literalment diu:
Primer. Legislació aplicable



Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats
i comunicats.
Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat per
a l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 d’abril,
sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.

Segon. Anàlisi de l’adequació de la sol·licitud a la legislació aplicable
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1. La disposició addicional primera del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim
procedimental dels preus autoritzats i comunicats, estableix que per a l’actualització dels
preus i les tarifes a què es refereix aquest Decret, es podran establir sistemes
simplificats, l’estructura, el funcionament i l’àmbit d’aplicació dels quals es determinarà
reglamentàriament.
2. Aquesta regulació del règim simplificat de revisió de preus és la que es recull al Decret
339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat per a
l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 d’abril , sobre el
règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats. En aquest sentit, l’article 2n.
regula el procediment a seguir per a la revisió de les tarifes, que es transcriu literalment:
2.1 La Comissió de Preus de Catalunya, mitjançant la corresponent resolució, que es
publicarà al DOGC, aprovarà anualment el percentatge d’augment mitjà de preus
o tarifes per al subministrament d’aigua a poblacions, per al transport col·lectiu
urbà de viatgers i per a autotaxis per a l’exercici corresponent, amb l’aplicació
prèvia de les fórmules polinòmiques, actualitzades anualment, que es detallen en
l’annex d’aquest Decret.
2.2 Es podran acollir a aquest procediment simplificat totes les empreses
subministradores pels serveis, per a les quals en l’exercici corresponent sigui
suficient un augment de preus o tarifes igual o inferior al percentatge aprovat per
mantenir l’equilibri econòmic dels seus serveis o subministraments. Es manté el
sistema ordinari d’aprovació de preus i tarifes regulat al Decret 149/1989, de 28
d’abril, per a totes les empreses subministradores o prestadores de serveis que
no optin pel sistema simplificat.
2.3 Als efectes de la seva constància, l’ajuntament competent comunicarà a la
Comissió de Preus de Catalunya els preus o tarifes per al subministrament
d’aigua i/o per al transport col·lectiu urbà de viatgers i/o autotaxis que per al
corresponent exercici hagin estat aprovats definitivament.
3. Segons consta al certificat emès per la Secretària de la Comissió de Preus de Catalunya,
del Departament de de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, l’increment
mitjà de tarifes dels serveis d’auto-taxi pel 2022, aprovat per aquesta Comissió és del
2,8%.
4. Pel que fa a l’aplicació del suplement de 4,30 euros en els serveis que comportin el
transport de més de quatre passatgers, aquest suplement coincideix amb el que té
aprovat la Comissió de Preus de Catalunya.

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

Tercer. Conclusió
Atès que la petició d’augment de tarifes sol·licitada per l’Associació de Taxis de Malgrat de
Mar és del 2,8%, coincideix amb l’augment màxim autoritzat per la Comissió de Preus de
Catalunya pels serveis que s’acullin al règim simplificat de revisió de tarifes, s’informa
favorablement a la proposta de revisió de tarifes sol·licitada, a l’aplicació del nou
suplement pels serveis que comportin el transport de més de quatre passatges i a la
supressió dels conceptes sortida de parada, gossos i equipatge.

Dictamen de la Comissió Informativa Directorial, de data 31 de març de 2022.
Vista la proposta de Resolució, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
quinze vots a favor, acorda:
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Primer. Informar favorablement la sol·licitud de l’Associació de Taxistes de Malgrat de
Mar d’increment de tarifes en un 2,8%, a l’aplicació del nou suplement de 4,30€ pels
serveis que comportin el transport de més de quatre passatgers i a la supressió dels
conceptes sortida de parada, gossos i equipatge.
Segon. Remetre l’expedient complert a la Direcció General de Comerç de la
Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.
8. - Moció presentada pel GPM JuntsxCat Malgrat ens Mou relativa a refermar el
compromís de l’Ajuntament de Malgrat envers la llengua catalana com a element
clau de la identitat catalana i per a la cohesió social de la població, exp.
A1302022000003.
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=20220407&punto=8
La llengua catalana és la llengua pròpia de Catalunya i l’element més clar del
reconeixement com a nació. N’és element vertebrador i integrador per a totes les
persones que hi viuen, i instrument facilitador i útil per a la igualtat d’oportunitats i la
participació laboral i social de la ciutadania. Com a llengua pròpia del país, ha de
mantenir la centralitat a la societat catalana i ha d’assolir la situació de normalitat en
tots els àmbits i en totes les funcions de l’esfera pública.
Catalunya ha estat sempre un país d’acollida, una societat receptora de persones
estrangeres que s’ha conformat lingüísticament amb població d’arreu del món i on el
coneixement de la llengua catalana ha estat un element d'integració i cohesió social.

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

Els canvis ràpids i profunds que s’han produït en la societat catalana a l’arribada del
nou mil·lenni —amb l’expansió del mercat mundial, els grans fluxos migratoris que s’hi
han originat, l’aparició d’un ciberespai global o la irrupció de les tecnologies de la
informació i la comunicació en la vida quotidiana— han trasbalsat completament el
procés precari de recuperació de la plenitud funcional de la llengua catalana iniciat en
la dècada dels anys vuitanta del segle passat.
És més que evident que els poders de l’Estat espanyol no tenen cap sensibilitat
plurilingüe que permeti avançar en el reconeixement i protecció que necessiten el
català, l’aranès i la llengua de signes catalana; el Govern espanyol incompleix l’article
tercer de la Constitució espanyola i la Carta Europea de les Llengües Regionals i
Minoritàries, signada i ratificada el 2001, i malgrat les reiterades denúncies del Consell
d’Europa que demanen “acció immediata“ no ha fet cap progrés.
Com a membres de la societat catalana, tenim l'oportunitat de prendre les decisions
que garantiran el futur de la llengua pròpia, una llengua de cohesió i trobada, però
també un instrument de competitivitat i identitat col·lectiva en un món complex i
canviant. Una llengua de present i de futur. Cal donar suport al Pacte Nacional per la
Llengua previst pel govern de Catalunya en aquesta legislatura que implica a tots els
agents polítics, econòmics i socials en un projecte compartit i les administracions han
de jugar un paper important, també els ajuntaments.
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Vista la moció, presentada pel GM de Jxcat Malgrat ens Mou. El Ple de
l’Ajuntament, per vuit vots a favor (corresponents als Grups Municipals de JxCat
MEM, JxMalgrat, ERC i la CUP)i set abstencions (corresponents al PSC-CP),
acords:
Primer. Refermar el compromís de l’Ajuntament de Malgrat envers la llengua catalana
com a element clau de la identitat catalana i per a la cohesió social de la població.
Segon. Vetllar perquè la llengua catalana sigui present en tots els àmbits de l’esfera
pública i es desenvolupin accions de reforç, especialment mesures orientades a
reforçar la promoció de la llengua catalana entre els joves i les persones estrangeres,
en col·laboració amb altres organismes i entitats que treballin amb aquesta finalitat.
Tercer. Consolidar ofertes d’aprenentatge del català, especialment en el procés
d’acollida per a les persones migrades, en col·laboració amb institucions i organismes
públics.
Quart. Mantenir vigent i aplicar el Reglament d’ús de la llengua catalana a
l’administració local, i facilitar les eines i els coneixements necessaris entre el personal
de l'administració per al seu compliment.
Cinquè. Donar suport al Pacte Nacional per la Llengua, promogut pel govern de la
Generalitat, i impulsar el debat i les polítiques necessàries pel que fa a l’ús i el
coneixement de la llengua catalana.
9. - Moció presentada pels GPM's d'ERC i CUP relativa a donar suport al dret
d'autodeterminació del poble Sahrauí, exp. A1302022000004.
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=20220407&punto=9
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El passat 18 de març es feia públic que el govern espanyol havia trencat la seva
posició neutral respecte el conflicte al Sàhara Occidental mitjançant una carta dirigida
a Mohammed VI en què mostrava el seu suport al pla d'autonomia presentat pel
Marroc l'any 2007. Posteriorment, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, va
ratificar el posicionament del president del govern, Pedro Sánchez, anunciant en roda
de premsa una nova etapa en les relacions entre el Marroc i l'Estat espanyol.
Amb aquest gir, el govern espanyol trenca el consens àmpliament cons olidat sobre el
conflicte, tant en el marc de Nacions Unides com entre les forces polítiques al Congrés
dels Diputats, segons el qual la seva solució ha de passar per la lliure
autodeterminació del poble sahrauí. La proposta d'autonomia confronta aquest principi
d'autodeterminació, ja que, tal com es contempla als acords de pau signats l'any 1991
entre el Marroc i el Front Polisario, la via de resolució del conflicte és mitjançant la
celebració d'un referèndum.
El govern espanyol ha adoptat el nou posicionament en un moment especialment
delicat a la regió, en mig de l'increment de la confrontació geopolítica al Magreb amb el
trencament de relacions diplomàtiques entre Algèria i el Marroc i amb la reobertura del
conflicte armat al Sàhara Occidental des de novembre de 2020.
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La decisió ve a agreujar un conflicte que s'arrossega des de fa quaranta-sis anys i
arriba com a resposta al conflicte diplomàtic entre els regnes d'Espanya i del Marroc
fruit de l'hospitalització a territori espanyol del president de la República Àrab Sahrauí
Democràtica (RASD) i líder del Front Polisario, Brahim Gali, de setanta-tres anys, l'abril
de 2021 "per raons estrictament humanitàries" segons el govern espanyol. Aquest fet
va comportar que Rabat no impedís l'entrada a Ceuta de fins a 12.000 persones que
es trobaven en territori marroquí, una frontera que habitualment s'encarrega de blindar
la immigració per encàrrec de Madrid. En aquell moment, el Marroc ja va advertir que
la situació de crisis entre els dos estats anava més enllà de l'acollida hospitalària i que
reclamava un posicionament contundent per part del govern espanyol a favor de
l'ocupació del Sàhara. Un pronunciament que finalment ha arribat.
El nou escenari no només perjudica els drets del poble sahrauí, sinó que ho fa a costa
de perpetuar la vulneració dels drets de les persones migrants i refugiades amb
l'externalització de les fronteres i de les polítiques migratòries. D'altra banda, el
portaveu del secretari general de l'ONU ha recordat que el conflicte ha de resoldre's
"amb un compromís entre les parts i dins el procés polític facilitat per l'ONU".
L'Estat espanyol no pot ignorar aquest context i, d'acord amb la seva responsabilitat
històrica amb el poble sahrauí, ha de treballar en favor del compliment de la legalitat
internacional. En cap cas, el govern pot negociar ni qüestionar el dret del poble sahrauí
a l'autodeterminació i, per tant, donar suport a un pla com el d'autonomia que
qüestiona el dret dels i les sahrauís.
Vista la moció presentada pels GM d’ERC-AM i CUP-PA, el Ple de l’Ajuntament,
per unanimitat dels quinze membres assistents, acorda:
Primer. Demanar al govern de l'Estat espanyol que rectifiqui de forma immediata el
seu posicionament favorable a un pla d'autonomia del Sàhara Occidental, que és
contrari als drets del poble sahrauí.
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Segon. Demanar al govern espanyol que tingui una actitud proactiva favorable a la
realització del referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental, tal com li
correspon com a potència administradora del territori i de denúncia de les repetides
violacions dels drets humans que pateix el poble sahrauí als territoris ocupats pel
Marroc.
Tercer. Instar al Parlament de Catalunya a què constitueixi l'Intergrup per la Pau i la
Llibertat al Sàhara, ja que malgrat haver estat en funcionament les darreres
legislatures més d'un any després de l'inici de la XIII continua sense activar-se, per tal
que Catalunya tingui una representació institucional de màxim nivell a l'hora de fer
arribar el seu suport a una resolució pacífica i respectuosa amb els drets del poble
sahrauí.
Quart. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del govern
d’Espanya, al Parlament de Catalunya, al Departament d’Acció Exterior i Govern Obert
de la Generalitat de Catalunya, a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments amb el
Poble Sahrauí, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació
d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí, i a la Delegació del Front
Polisario a Catalunya.
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10. - Resolucions dictades per l’Alcaldia de la 570/2022 a la 1000/2022.
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=20220407&punto=10
11. - 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=20220407&punto=11
La Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, de la qual , com a secretari estenc aquesta acta.
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Sònia Viñolas Mollfulleda
Alcaldessa

Emili Tapias Sola
Secretari General
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